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চরিত্র 

পুরুষ 
প্রফেদার সেন--নিজ ল্যাবরেটারীতে ব্যাক্টি ওলজি'র রিসার্চ করেন 

সতীশ বন্ু_বুদ্ধ ও অন্ধ__প্রথম মহাযুদ্ধের সৈনিক ক 

অবনী চৌধুরী-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালোবাজার-স্থ্রীত রাজনৈতি 

অলক-_গ্রঃ সেনের ছাত্র ও অবনী চৌধুরীর পুত্র 
সম্তোষ-_হৃর্যকান্তের সহচর 

সুর্ধকাস্ত--রক্ত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা 
মিঃ ঘোষ 4 কমচারীদয় 
মিঃরায় ) 
*তপতী কুমার--চিত্র-পরিচালক 

ভজুয়া__ প্রঃ সেনের মোটর ড্রাইতার 
বেয়ার। 

রক্তসংঘের পরিচারক 

কনষ্টেবলগণ 

রী 
লতিকা- প্রঃ সেনের ছাত্রী ও সতীশ বন্থুর পোত্রী 
মণিকা-অলকের ভগিনী ও লতিক।র বান্ধবী 

সবিত! দেবী-লতিকার মাতা 
*ন্বপ্রারাণী-_ প্রসিদ্ধ নৃত্যকুশল! চিত্রাভিনেত্রী 

* তারক! চিহ্নিত চরিত্র ছুটি এমেচার ক্লাব কতৃক অভিনয় কালে 

বা থেওয়া যাইবে ' 



প্রথম অঙ্ক 

প্রথম দৃশ্ঠ 
প্রফেনর কুমুদশঙ্কর সেনের ল্যাবরেটারীর সামনের ঘর | ব্যাক্রওলজির 

রিপাচ করিবার যন্বপ।ঠি। সামনে একটি জান্ল! সাণিবন্ধ। ল্যাবরেটারীর হস্তরপাতী 
দেখ! যায়, একটা ছোট টেবিল ও তাহার দুইদিকে দুইটা কুশন চেয়ার; উপরে 

একটা কলিংবেন। এক পার্থে একটা আরাম কেদার! এবং ছুইদিকে ছুইটা 

দরজা তাহাতে ভারী ভেলভে:টর পদ্দা ঝুলিতেছে। সাম্নে ছুই দরজার মধ্যে 

জান্লার উপরে আচাযা জগদীশ বহুর প্রতিকৃতি 

সবে সন্ধ্যা দেওয়ালে একটা হন্দর আলে! জ্বলিতেছে। লতিক! বস্থ 

রিদা্চ টেবিলের পাশে দ্াড়াইয়।. আছেন; অলক চৌধুরী চেয়ারে বসিয়! 

একটা টেষ্টটিউব পরীক্ষা! করিতেছেন। দুরে একটা খাঁচায় ৪টা খরগোস। 

অলক চৌধুরী ন্পরী, সুগঠিত; পরণে ধুর্তী ও সার্ট, মাথার চুলে বেশ পরিপাট্য, 

গোৌক দাড়ি কামানো, চোথে দোণার চশমা । লতিক৷ বহ্থ-_-তরুণী, ক্ষধ্যৰ 

তনু, সর্বমঙ্গে আভিজাতোর চিহ,,--পরণে খদরের শাড়ী, ব্রউজ--পায়ে চটি 

(সাদাদিদ1 )-_- চোখের দৃষ্টি-ত বুদ্ধি ও দৃঢ়তার ছাপ। 

( বেয়ারার ছুই কাপ চা লইয়! প্রবেশ ) 

অলক-_এস মিস্ বাস্থু। 

জতিকা1--এই য।ই ; উঃ সারাটা দিন চেষ্টা করছি, কিন্ত কি উপায়ে 

প্রফেসর সেন যে এট! তৈরী করলেন তা বুঝতে পারছি না। 



২ বেধেছে সংঘাত 

অলক--/০04০: 1! 015০]21৮র গর্ব 1]. ৩০. 786 01988 2756 

মিস্ লতিক1 বোসের মুখে “না” । এস, এস, চা টা জুড়িয়ে গেল। 
লতিকা--( কাঞ্জ করিতে করিতে ) হা] যাই, ( কাজে ব্যস্ত )। 

অলক--[19896. 16850. [)1923. এইবার থাম--তা নাহলে বেক্সারাঁকে 

আবার ডাকৃতে হবে। 

লৃতিক1--ন1 না''( আসয়। চেয়ারে বসিলেন ) আচ্ছা প্রফেদর সেনকে 

একবার ডাকলে হয় ন1। 

অলক--ওরে বাবা ! 

লতিকাতিনি ত সেই দুপুর ১২টায় তার ঘরে ঢুকেছেন (চাঁয়ের 

পেয়ালা তুলির! লইয়া ) আচ্ছা মানুষ কিন্তু; ক্লান্তি নেই, শ্রাস্তি 
নেই-খালি কাজ আর কাঁজ। সত্যি সেকালের খধিদের সাধনার 

কথা শুনতুম। এই বোধহয় সেই নাধন1। 

অললক-_-ভাঁল কথা-বিপ্লবী বীর কুর্ধ্যকান্ত সেনের নাম শুনেছ ? 

লতিকা- হ্যা । 

অলক--তিনি এসেছেন এই বাংলা দেশে । 

লতিক1__সে কি--শুনেছিলাম তিনি নাঁকি পাঞ্জাবে ছিলেন । 

অলক-্্যা) সীমান্তে, ওয়াঁজিরিস্থানে, আর পাঞ্জাবে দল গঠন করে 

তিনি এসেছেন বাংলা দেশে । 

লতিক।--কে বল্লে আঁপনাঁকে ? 

' অলক--সমস্ত খবর পেয়েছি-*'আমি রক্ত-সংঘের সভ্য হব। 

লতিকা_রক্ত-সংঘ :..*" | 

অলক--হ্থা1। বিপ্লবী হ্র্য্যকান্ত সেনের প্রতিষ্ঠিত সংঘ; ইনি কংগ্রেসের 
উদ্দার দুর্বল আত্মঘাতী তোষণ নীতিকে স্বীকার করেন নাঁ। 

লতিক1সে কি? তবে ইনি নিশ্চয়ই প্রচুর সাড়া পাঁবেন বাংল দেশ 
" থেকে । 
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অলক --হয়ত নয়। বাঁংলার নেতৃবৃন্দ বাংলার বৈশিষ্ট্যকে পদদলিত করে 
শুধু হাইকমাঁণ্ডের নির্দেশ আর অনুগ্রহের দিকে চেয়ে বসে আঁছেন। 

লতিকা1-_কিন্ত অত্যাচারিত জনগণ এ নীতি, এ পক্ষপাতিত্ব স্বীকার 

করেনা। আথায় সভ্য করে নেবেন ? 

অলক-_তুমি ষোগ দেবে ? 

লতিকা-_ভিগ্গায় স্বাধীনতা আনে না'-আমি স্বীকার করি না... 
অলক-_কিন্ত তুমি-*.-." 

লতিকা--দেশকে ভালবেসেছিলেন তাই আমার বাবা আত্মবিনাশ 

করেছিলেন গুলির আঘাতে--আর আমি পারব না." 

'অলক--যদি বাধা না থাকে আমি তে।মায় সভ্য করে দেব । 

লতিকা-_মাচ্ছা, প্রফেমর সেন এখনও কি করছেন বলুন ত ! 

অলক--মাঝখানে একবার বেরিয়েছিলেন। আমাকে দেখে বল্লেন-- 

একটা টিকটিকি দিতে পার-_-দেখি দেওয়ালে একটা ঘুরছে, 
তাঁকে তাড়া করলুম, ব্যাটাত আর দিচী মুনির গল্প জানে নাঁ_ 
পালিয়ে গেল। 

লতিকা__( ঈীড়াইয়া ) তাহলে উনি এখনও ল্যাঁবরেটারীতে-_? 
অলক-_তুমি এখন বাড়ী যাবে ত? ঘদি যাও ত চলন1 আমার গাড়ীতে | 

লতিকা--না না আমার আর একটু দেরী হবে। আমি এ নতুন 
(01101077021 00101)00:)0 টা নিয়ে আর একটু**" ৃ 

অলক--কিন্ত আমার আর ভাল লাগছে ন1। 

লতিকা_বেশ ত! যন না, আমি ন1 হয় একটু পরেই যাঁব। 
অলক- আচ্ছা, আমি তাহলে চলি। ভাল কথা, কাল আসছ ত ? 

লতিকা-হ্যা। আপনি আসবেন না ? 

অলক-_নিশ্চই__আচ্ছা""" 
| [প্রস্থান ॥ 
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লতিকাঁসত্যি এর নাম সাধনা । দেশের মঙ্গলের জন্তো এই আপ্রাণ 

চেষ্টাঃ এরাই বুঝি সত্যিকার মানুষ । 

( অলকের পুনঃ প্রবেশ ) 

কে--স্তার- (ফিরিয়া তাকাইল) ওঃ আপনি, আমি মনে 
করেছিলাম" 

অলক-_তুমি ভুল মনে করেছিলে মিস্ বাস্থ। আমি অলক । 

জতিক1-_আবার ফিরলেন যে ? 

অলক--মণিক বলেছিল--আঁজ আটটার সময় সে তোমাদের ওখানে। 

আস্ছে, তুমি থাকবে ত? , 

লতিক।-মনিকা আসবে? আটটার সময়? আচ্ছা তাকে আসতে 

বলবেন, আমি নিশ্চয়ই থাকব । 

অলক--আচ্ছা 
[ অলকের প্রস্থান ও লতিকার হ্বস্থানে গমন] 

( লতিক। একমনে কাজ করিতেছে । প্রফেসর সেন এঘরে ঢুকিতেছেন-- 

কাচের জানালায় তার ছায়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে জুতার শব, 

লতিক! মুখ তুলিল নাঁ-_ প্রফেসর স্নে ধীরে প্রবেশ করিলেন-_ 
তরুণ যুবক ৩৪।৩৫ বৎসর বয়স ফ্রেঞ্চকাট দাড় গোফ-_ 

চোখে সোণার চশম1-_মুখে হাঁসি, সৌম্য প্রশান্ত 
ভাব, তবু কপালে যেন একটু কুঞ্চন--কিসের 

চিন্তায় যেন প্রশান্ত মুখে একটু: 
কালো ছায়া । 

ফেন--কাঁজ | কাঁজ! কাজ! দীর্ঘ দিন বিদেশে, পথে প্রান্তরে, নগরে, 

গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি। হ্যা--সংসারের মাঝে বড় অসহায় 

জীব এই মানুষ, কিন্তু বড় সর্বনাশা । সাপের চেয়ে খল, 
কীটের চেয়ে অসহায়, শয়তানের অন্ুচর, কিন্তু বড় দূর্বল ! 
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বড় অসহায়! কত বাধি কত যন্ত্রণা, না না ন প্রতিকার 
চাই। হ্যা কাজ! কাজ করতেই হবে। 

লতিক1-( কথার মাঝে মুখ তুলিয়] দেখিতেছে )-_স্তার ! 

সেন__কে বাস্থ ? তুমি এখনও বাও নি? 
লতিকা_-আজ্ঞে না স্তার--এঁ নতুন তৈরি ০০7010080ট1 দেখছিলুম 
সেন--কিছু বুঝতে পেরেছ ? 

লতিকা_ প্রথমটা পারিনি'*****কিন্ত মনে হচ্ছে একটু যেন পারছি'-* 

'সেন--পারছ ? (একটু পরে )হ্্য| তুমি পারবে, শোন-& যে তাকিয়ে 
দেখ ( ছধি__গরু, গাই দোওয়া মাছেলে ) তরী বাংলা দেশ, দুর 

থেকে দেখ একটা উদ্বার কোমল-ছবি, এদের মঙ্গলের জন্য মনে 

একটা অকাঙা আস্বে। 

লতিকা--কিন্তু স্তার-***** 

সেন-_টুপ, চুপ? কথা বলো না। আমি জানি এ শান্তির মাঝে 
অনেক অপমান, অনেক ব্যথা রূপ নিয়ে দীড়িয়ে আছে। 

অশিক্ষা, অভাব, জাতীয় জীবনকে পঙ্গু কে রেখেছে। 
লতিকা_আপনার চা আন্তে বল্ব ? 

[ প্রস্থান ] 

সেন__বল, কেমন যেন একটা ক্লান্তি আস্ছে। 

লতিক1--( প্রবেশ ) অজ সারাদিন আঁপনি ল্যবরেটরীতে ..'দাছু কাল 

আপনার কথা বল্ছিলেন, উনিত অন্ধ, তাই এখানে আসতে 
অন্থবিধা হয়, কিন্তু আপনার অনেক কাজ, তাই আপনাকে 

নিমন্ত্রণ করতে সাহস পান্ না। 

'সেন-_না না, সে কি কথ)-আমি যাব, নিশ্চয়ই যাব, চল আজই 

যাই, না নাঁ_আজ'ত*হবে না.."*জীন, ম্যালেরিয়া বাংলার 
শক্র। ঁ ম্যালেরিয়াকে তাড়াতে হলে কি যে করা প্রয্োজন*** 
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লতিক1- কেন কুইনাইন-*". 
সেনন] নাঃ উপায় অনেক আছে জানি, কিন্তু কেনোটাই সম্ভব 

৷ হয়ে ওঠে না শুধু শিক্ষার অভাবে আর অভাবের তাঁড়ন।য়--তাই 
ভাবছি শ্নর্রান ( গালে হাত ) 

লতিক1--আঁজকের কাগজে দেখেছেন, বড় বড় নেতারা সব একে; 

একে জেলে যাঁচ্ছেন। এদিকে বিপ্লব আন্দোলন বেড়ে উঠেছে । 

সেন কেন ? 

লতিকা_-আপনি জানেন নণ, দেশের স্বাধীনতা 

সেন_চুপ, চুপ, ও কথা বলো না, বাইরের দিকে তাকিও না, ওতে 
মন ভারী হয়ে যায়, কোথায় অতাণচার কোথায় অনাচার 

তা দূর করার অনেক লাঞ্ছনা । তুমি বৈজ্ঞানিক, তোমার 

মন যদি এঁ লাঞ্চনার তূষণে ভূষিত হরে দেশের সামনে 
প্রকটিত হতে চায়, তুমি তা হতে দিও না) তুমি যে বৈজ্ঞানিক । 

লতিকা--তবে কি বৈজ্ঞানিক দেশের জন্য কারাবরণ করবে না? 

সেন--না না, কারাঁবরণ করায় কোন সার্কত নেই। সস্তার 

বন্তৃতায় গভর্ণমেণ্টের কতকগুলো অতি উৎসাহী ভূত্যের 
দৃষ্টি আকর্ষণে কোন লাভ নেই। 

লতিকা--তবে'*****১১,০, 

সেন-তুমি 73206101015. তুমি শুধু ভাঘ, অসহায় রোগগ্রস্থ মানুষ 

তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ব্যাধির বেদনায়, 

যন্ত্রণায়, তার সারা দেছ কুঁকড়ে গেছে । তার ধমণীর রক্ত পলে' 

পলে শুকিয়ে যাচ্ছে; তাঁদের উদ্ধার করতেই হবেঃ তাঁদের, 

বাঁচাতেই হবে। 
(চা লইয়। বেয়ারার প্রযেশ ) 

জতিক1 আজ আমি এখন যাব স্তার ? 
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সেন--এখনই ? 

লতিকাঁ_আজ্ঞে হ্যা। পথে বড় গে1লমল, চারিদিকে উত্তেজিত জনতা 

দলবেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে পুলিশ গুলি চালাচ্ছে আর 
তাছাড়া তি 618:8 ৫5১ 

সেন-_-ওঃ এত কাঁও হচ্ছে_তাঁহলে তুমি চলে যাঁও"**""*না না ভজুয়। 
লতিকা-_ভজুয়া কি করবে? 

সেন- গাড়ীট! বার করুক, তোণম।কে পৌছে দিয়ে আঁস্বে। 

লতিকা-_না না, ব্যস্ত হবেন নাঃ অত ভয়ের কিছু নেই। যাঁরা 

বিদ্রোহ করছে ওরা এই দেশের লোক | ওরা আমার কোন 

অনিষ্ট করবে না। 

সেন--কিন্তু পুলিশের গুলি বদি লাগে? 

লতিকা পুলিশ ত সব সময় গুলি চালাচ্ছে না। 

সেন_না না, অত ছুঃসাহস ভাল নয়। দেশ তোমার কাছে অনেক 

কিছু আঁশ! করে। নিজের খেয়ালের বশে তুমি তোমায় 

নিরে ছিনিমিনি খেলতে পার না। এতে আনন্দ আছে 

কিন্ত সে আনন্দ যূল্যহীন | ভয়! ! 

লতিকা_একান্তই আমাকে গাড়ী চেপে যেতে হবে? তবে বাড়ীতে 

ফোন করি, দাছু গাড়ী পাঠাক***-** 

সেন__কেন, আমার গাড়ী কি হয়েছে-_- 
লর্তিকা-আঁমি যতক্ষণ থাকব ততক্ষণ কোন ভয় নেই। কিন্ত 

ফিরবার পথে বিপ্লকীরা ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার নাও করতে 

পারে। 
( ভঙুয়ার প্রবেশ) 

সেন--কি রে? 

ভঙ্গুব্া-_দিদিমণির গাড়ী এসেছে। 
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লতিক1__তা হলে আমি এবার যাই স্তার-- 
[ পদধূলি গ্রহণ ও প্রস্থান] 

সেন--€ এক] বসিয়। চিন্তা করিতেছেন ) ম্যালেরিয়া” * ম্যালেরিয়1,**.. পচ! 

এঁদো ডোবা বুজিয়ে দিতে হবে। হাঃ হাঃ হাঃ কে দেবে? 

কেন দেবে? যার শিক্ষা আছে তার প্রয়োজন বোধ নেই; 

আর বার প্রয়োজন আছে তার শিক্ষা নেই" **'কে? কে? 

€ অলক চৌধুরীর পিতা অবন্ী চৌধুরীর প্রবেশ। বেঁটে খাট চেহারা, 

পায়ে গলাবন্ধ কোট, কৌচান পাতল। ধুতি, মাথার মাঝ দিয়ে পি'থে 

কাটা, আর নাকের নিচে প্রকাণ্ড গোঁফ, এক গালে প্রকাণ্ড 

একটা আচিল।) 

সেন--আঁঃ) আমন, আসুন, এমন অসময়ে" ""**" 

অবনী-বিপদে পড়ে আসতে হয়েছে মশায়-*-*-*বলি, আমার ছেলেটাকে 
ত আপনি পড়ান-'-... 

সেন-স্থ্যাঃ কিন্ত কি হয়েছে ? 

অবনী- এখানে আজকাল কি রাজনীতি চচ্চা করছেন নাকি! 

ও ঢের দেখেছি মশায় ঢের দেখেছি। চিত্তরঞ্জন দাঁশকে 

দেখলুম, স্থুরেন বাড়,জ্জের বক্তিমেও শুনলুমঃ আর হলত ঢের, 

আরে দুর দূর মশায় ইংরেজ তাঁড়ান সৌজ1? ইংরেজ মানে 
আসল গোরা, বাঁপ, বললে বলে শালা, তবে হ্যা মশায় হ্যা ঘুরিয়ে 

বলে। 

সেন -কিস্তু আপনার বক্তব্যট পরিষ্কার হল ন1। 

অবনী--আমার বক্তবা এখনও বলিনি মশায়, ত1 পরিষ্কার হবে কি 

করে? হ্যা শুনুন, আজকাল রাজনীতি চর্চা করছেন নাকি? 

সেনশ্না ত। 

'অবনী--কিন্ত আমার অলক সে কেন এই বিপ্লবে ষেগ দিলে ? 
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সেন_না না এ সত্যি নয়। অলক আমার ছাত্র, আমি তাঁকে 
জানি। আমি জানি এই গুগামীকে সে বরদাস্ত করতে 

পাঁরে না। কতকগুলো সাধারণ ছুনাঁতি পরায়ণ লোকের 

চীৎকার শুনে সে আত্মহার1 হবে না.-.****** 

অবনী-আপনি কাগজ পড়েন না সেন ? 

'সেন--না, ওতে মন বড় ভার হয়ে যায়, তাই বথন ক্লান্তি আসে, 

আমি কবিত1 পড়ি, বিহীরীল।ল, 01050: আমার জান্ল! 

দিরে ছুনিয়া দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু নীলাকাশ, 

ধননিবিড় বনরাজি, আমি দেখি প্রকৃতির হ্লি্ধ লাবণা | 

অবনী- কিন্ত আমার ছেলে তবে রাজনীতিতে যোগ দিল কেন? এর 

প্রতিকার চাই****** 

'সেন-হ্যা প্রতিকার চ|ই-****বৈজ্ঞানিকের সার্থকতা বিজ্ঞানের চরম 

সাফল্যে ****"হুজুগে মাথা] দেওয়ার সময় তার নেই। উ: 

এক কথা বার বার বলে আমাঁর'যেন মাথা গরম হয়ে যায়, 

তবু কেউ বোঝেনা আমাকে ; না.অবনীবাবু আপনি কাল 

অলককে এখানে পাঠিয়ে দেবেন। আমি তাঁকে আবার 

বোঝাঁব***"'এ পথ যদি সে নিয়ে থাকে তবে তাকে ত্যাগ 

করতেই হবে********* 

অবনী-আর “বদি” কি মশায়, অমি তার বাপ, আমি কি ঠিক 

খবর জানি না। 

সেন-_-আঁচ্ছা অবনীবাবু, আপনি আসুন, কাল আমি সব ব্যবস্থা 

করে দেবখন | 

_অবনী-- তা হলে চলি প্রফেসর সেন--***'নমস্কার | 

'সেন- নমস্কার | 
[ অবনী চৌধুরীর প্রস্থান ] 



দিতীয় দৃশ্য 
লতিকাদের বাড়ী সংলগ্ন বারান্দা ও উঠান; কাল-রাত্রি বাড়ীর বারান্দায় 

একটি ছোট হোয়াট নট, তার চারিদিকে ছোট ছোট কাঠের চেয়ার এবং 

একপাশে একটি আরাম কেদার1, ঘরের মাধাথানে 'একটি দরজ।। দরজার 

উপরে হৃভাব বনগর প্রতিকৃতি এবং দরজায় থদ্দরের পরদ1 টাঙ্গান; দুদিকে 

ছুটি ব্যত্র চর ও মুণ্ড। আরাম কেদারায় বৃদ্ধ ৪ অন্ধ সতীশবাবু বসিয়া 

আছেন এবং একটি চেয়ারে বসিয়। সবিত] দেখী (লতিকার ম। ) পশমের মোজ। 

বুনিতেছেন। 

সবিতা _রাত্তির হয়ে গেল, এখনও লতি বাড়ী এল ন1। 

দাছ-__তুমি প্রফেসর সেনের বাড়ীতে ফোন করলে ত? 

সবিতা--হ্যাঃ তিনি বল্লেন, ও এই সবে নাঁকি বেরুল, কিন্ত এর মধ্যে ত 

আসবার কথা; যদি পথে কোন'*****, 

দাঁছু_-ন1 মা না অত ভয়ের কিছু নেই । ওরা আজকালকার মেয়ে। 

সবিতা_হলেই বা আজকালকার; মেয়ে ত! একে পথে ঘাঁটে এই 

বিপদ। 

দাছু__দরোয়ানকে পাঠিয়েছে ত? | 

সবিতা হা] তাকে ত পাঠিরেছি-কিন্তু এতক্ষণ ত ফের! উচিৎ ! 
দাতা! বটে কিন্ত কি জান ম1, বিদ্রোহ করছে আমাদের দ্রেশের লৌক» 

কণজেই ভয়ের কোন কারণ নেই। একথ!ঠিক না হলেও খুব বেশী 

ভাববার কারণ নেই*****"ছ্্যা মাঃ আমার মীফলারটা হয়ে গেছে ? 

সবিত1-_-একটু বাকী আছে বাবা, কালকের মধ্যে হয়ে যাঁবে | সে মেঞে। 

কথায় কথায় "কবল তর্ক আর তর্ক কখন কি সে করে বসে*** 

দানা মা না বেফাস কিছু ও করবে না। আমার হাতে গড়া ত! 

কথায় বলে মায়ের চেয়ে দরদ যার তারে বলে “ডান” কিন্তু সত্যি 
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কথা বল্তে, কি, ওর খবর আমি যত জানি তত বোধ হয় আক 

কেউ জানে না। যেদিন তোমার শ্বাশুড়ী মারা গেলেন, সেদিন 

আমি হেসেছিগুম মা-*****ভগবানকে বলেছিলুম, এ আমার ভালই 

হল, কিন্তু যখন তোদের সংসার প্রতিষ্টা করে আমার যাবার সময় 

হল, তখন দাঁশু চলে গেল, বুক আমার শূন্য হরে গল মা" **" অত- 

বড় ফাক মনে হয়েছিল আর বোধহয় ব্ঝবে না" * ০১" 

সবিতা_-আপনি চুপ করুন বাবা। 

দাঁছু__ন1 রে মা না, এ কথা বলতে আমার কষ্ট হয় না, বুকে যে কথা 

সব সময় চিতাঁর আগুণ জবালাচ্ছে, তাকে একটু একটু বাঁর হতে 

দিলে আরাম পাই ****-: হাঁ কি বলছিলুম, ভেবেছিলুম এ ফাক 

আর ভরবে না, কিন্তু ভরে গেল"****'দাশুর বাবার দু'মাস পরে' 

লতি এল**-***ওকে আমি চিনিরে পাগলি ওকে আমি চিনি । 

সবিতা_সে আমি জাঁনি বাবা, লতি 'অশম।র মেয়ে বটে, কিন্ত ও মানুষ 

হল আপনার কাছে, ওর জন্ত .য কষ্ট আপনাকে পেতে হয়েছে ! | 

দাডু_কষ্ট কোথায় মণ, কষ্ট কোথায় £ তুই যাকে কষ্ট বললি এ 
কষ্টটুকুঈ ত আমাকে দীড় করিয়ে রেখেছিল"*****কে 

(। অলকের প্রবেশ) 

অলক--আঁমি অলক, দাছু । 

দাছু-কে অলক". লতি আসে নি? 

অলক--কই না ত? আমি আঙ্গ সকাল সকাল লাবরেটরী থেকে 

বেরিয়েছিলীম। তারপর আমার এক বন্ধু সন্তোষ দত্তের 

সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম । আজ আটটার সময় মণিকার 

এখানে আসবার কথ! ছিল কিনাঁ। তাই ভাবলাম, এই 

গোলযোগ চারিদিকে '*"'যদি সে আসে, তাঁকে একেবারে, 

নিয়েই যাই 
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সবিতা_মণিকার আসবার কথাছিল নাকি ?, 

অলক-্থ্য1, সেত আমাকে বলেছিল, তারপর মিস বাস্তকে আমি 

সে কথা বলেছিলাম****"তিনি ত বলেছিলেন আটটার আগে 
বাড়ীতে ফিরবেন । 

সবিতা--কিন্ত লতি ত আসেনি ! 

অলক--অবশ্ত আটটা এখনও বাজে নি-**** তা ছাড়া আজ 19০:৪10: 

তে একট] নতুন জিনিষ নিয়ে তিনি মেতে আছেন। 
সবিতা--ময়ে ছেলে, বিয়ে থা করে স্বামীর ঘর করতে যেতে হবে। 

কি যে হবে, এই সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ! 

'অলক-_না ম।সীমা না, আপনাদের যুগ কেটে গেছে, এখন নতুন যুগে 

ও সবের প্রয়োজন আছে বই কি! 

দাঢু-সে বাই হোঁক-*..*"সবিতা ফোন করেছিলেন, প্রায় আধ ঘণ্টা! 

আগে ল্যাবরেটরী থেকে গাড়ীতে উঠেছে । গাড়ীতে অবস্ঠ 

দারোয়ান চাকর ছিল, কিন্ত" 

অলক--তাই নাকি? তবে ত ভাবনার কথা হল-****'আজ বিকেল 

থেকে সহরের অবস্থা বড় খারাপ হয়ে উঠেছে এর মধ্যেই ১৫।২০ট] 

ট্ম আর মিলিটারী গাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে, ত1 ছাঁড়া পুলিশ 
অনাবরত 107০ করছে । 

সবিতা--তবে কি হবে বাবা? 

(কথার মাঝখানে লতিক! ও মণিকার প্রবেশ । মণিক! অলকের 

বোন.*.**সত্যিকারের হ্থন্দরী ঘাকে বলে সে অনেকট। তাই। 

তার পরণে খন্দরের শাড়ী ব্রাউঙ্জ, পায়ে নাগর, হুন্দর স্বাস্থ্য, 

চোখে চশম] ) 

নআলক--( লক্ষ না করিয়া) আপনি ভাববেন ম1! মাসীমা আমি এখনই 
প্রফেসর সেনের বাড়ী যাচ্ছি, তাঁরপর-*.... 
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লতিক1-তারপর আপনাকে কিছুই করতে হবে না, কারণ মিস্ 

বাস্থ নিজেই স্বশরীরে উপস্থিত । 
সবিতা_কোথাঁয় ছিলি লতি? আমিত তেবে মরি ! 

লতিকাঁ_-তোমার প্রশ্নের উত্তর, কোলকাতায় ছিলাম, কিন্তু কেন 

ভাবতে গেলে মা? আমি ত জানি ভাবলে তোমার ভাবনা; 

বাড়ে, বুক কনকন করে। 

সবিত1-__-ওকি তোর কপালে কি রে? 

লতিকা--ও কিছু নয় কপালে একট ইট এসে লেগেছে, একটু ছড়ে 
গেছে। তাই মাসীমা ত ভয়ে একেবারে কেঁদে ফেলে আর কি! 

আমি আর মণি কত কষ্টে যে সামলেছি ত1 আর কি বলব! 

দাছু, তুমি যে কিছু বলছ না? 

দাছ--কি আর বলব ভাই ? 

লতিকা--( ছুটিয় গিয়া! তাহার গল। জড়াইয়া ), মতা, লক্ষ্মী দা । মাগে! ! 

এক কাপ চ1 দেবে! 

সবিতা হ্যারে, বেশী লাগেনি তগ তা শুধু চা কেন? মণি বোস 
না মা তোকেও চা দেব ত ! 

মণিকাহ্্যা মাসীম] শুধু চাঁ। 

সবিত1-কেনরে ? 

লতিকা-_এই মাত্তর মাসীম। মাঁনে মণিকার মা জোর করে একপেট 

থাইরে দিলেন । 

সবিতা-তবে তোরা বস, আমি চা! আনছি। 

অলক-_-আমারও বাদ্ যেতে ইচ্ছে করছে ন! মাঁসীম1 | 

সবিত।-_বাঁলাই, তুমি বাদ যাবে কোন দুঃখে ! 
[ সবিতার প্রস্থান ]. 



১৪ বেধেছে সংঘাত 

দাু-কেন এতো দেরী করে এলি ভাই? আর যদ্দি মণিদের বাড়ী 

বাবার ইচ্ছা ছিল একটা ফোন করলেই পারতিস্। জানিস 

ত তোর মাকে। 

লতিকাঁ হ্ছন্দর ধনের বিখ্যাত ব্যাস্ত শিকারী ভূতপূর্ব রায়বাহাছুর 
সতীশ বন্থ তুমি দাছু। তুমি আমায় সব রকম ব্যায়াম 

শিথিয়েছ । কুত্তি, যুযুস্, সব শিথিয়েছ, তে।মার কৃপায় ছুরী 

রিভলবাধ কিছুই চ(লাতে আমার বাধে না। তুমি জান, বাঙ্গালীর 

ঘরে জন্মালেও অ।গি মেয়েলী হ্ট।কামী সন্ভ করতে পারি না 

এসব তৌমারই শিক্ষণ দাঁত, আর তুমি বলছ কিনা'"'দাছ্-'দিন- 

দিন তুমি ঝড় পেছিয়ে পড়ছ । 

দ[তু_বয়স হচ্ছে ভাইরে, বয়স হচ্ছে । যেহাতের জোরে ম্বন্বর বনের 

বড় বড বাঘগুলোর নিস্তার ছিল না, আজ কি সেজোর আছে? 

তবে মনের জোর কোথায় থাকে ভাই ! 

লতিকা-_ন1 দাত, তোমার ওসব কোন কথ! শুনব না তোমীয় আমি 

চিরধিন একভাবে দেখব । 

(সবিতার প্রবেশ ) 

সবিতা-থাক্, আর দাদুকে বিরক্ত করতে হবে নী। আয় চাখাৰি 

আয়-মণি খাঁও মা.'অলক-"" 

অলক-_-আাঁর চা খাঁবার ইচ্ছে নেই মাসীম1"'"যে সব কথা শুনলুম তাতে 
ভয়ে আমার হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যচ্ছে। ওরে বাবা, 

দাছুর নাত নীকে জানতুম শুধু “লখাঁপড়ায় ভাল--ওরে বাবা ! 

ল্গাতিকাঁ হা দাঁছু, আজ প্রফেমর সেনকে নিমন্ত্রণ করেছি। উনিত 

আজই আসবার জন্য লাফিয়ে উঠলেন, তারপর আবার কি ষেন 

কাজ বাকী আছে বলে আসতে চাইলেন না। ছু" একদিনের 
মধ্যে নিশ্চয় আসবেন । 
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অলক--ওরে বাবা ! তুমি প্রফেলর সেনকে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছ ? 

লতিক1_ সত্যি আমি প্রথমে ভাবতেই পারিনি আমি কি করে 

ওকথা1 বলব। ওর সঙ্গে কথা কইতে এমন ভয় করে, কিন্তু 

একবার কথা আরম্ভ করলে আর শেষ করা যায় না। 

মণিকা_আমার সঙ্গে গ্রফেসর সেনের আলাপ নেই। গোড়ায় বোঁকামী 
করে সাহিত্য পড়তে গিয়ে এমন ভূল করেছি । 

সবিতা_-ওরে স্থখন, পেক়্ালাগুলো দিয়ে যাত বাবা ! 
[ হুখন ভৃত্যের প্রবেশ ও পেয়াল। লইয়! প্রস্থান ] 

দবাছু--কি বল্লি দিদি? সাহিত্য পড়ে ভুল করেছিস্! ওরে না ন। 

দেশকে বড় করবি, এইত তোদের ইচ্ছে? তাতে বিজ্ঞীনের যেমন 

প্রয়োজন, সাহিত্যেরও তেমনি প্রয়োজন । ওরা! বাস্তব, তোর! 

কল্পনা । কল্পনার যে বাস্তব দেখবি তা মধুর সুন্দর; কিন্তু এই 
পৃথিবী কঠোর নিশ্রাণ। এদের মধ্যে সংঘর্ষে দেশ উন্নতির 

পথে এগিয়ে ষার, সত্যিকারের সাহিত্যের মধ্যে ফুটে ওঠে এই 

সংঘর্ষের ছবি। ওরে ভাই, এর প্রয়োজন অনস্ত। 

লতিকা( হাত তালি) ( দৌড়িয়া তাহার গলা ধরিয়া! ) দাঁছু'*-আমার দাছু 

ওরে মণিকা এই আমার দাছু, তোদের যত গল্প করি সব 

এই দাছুর-'"আঁমর যে ছু'হাত বাড়িয়ে ছুটে যেতে চাই, তার 

প্রেরণা কোথায় থাকে জানিস্, এই দাছুর ভিতরে । 

' অণিকা-সত্যি দাদু, আঁজ আপনি যেমন করে আমায় বললেন, তেমন 

করে কেউ আমাকে কোনদিন বলেনি, আজ থেকে আমি 

সত্যিকার সাহিত্য স্ষ্টি করতে চেষ্টা করব। 

'অলক--তোমার আগে বনু লোক এঁচেষ্টা করছে। বাঁজারে উপন্যাস 

নাটকএত ছেয়ে গেছে» যার. ক্থ! বনী [সম করে 



১৬ বৈধেছে সংঘাত 

দাদু-ন] ভাই নাঃ সহিত্য মানে শুধু উপন্তাস নয়, তাছাড়া! সোণার 

থনিতে শুধু সোণা থাকে না'""অনেক আঁবর্জনাও থাকে । 

সত্যিকার মণনুষ চাই, যে সোণা বেছে নিয়ে গছণা তৈরী করতে 

পারে। কিন্তু আবর্জনার ভয়ে যদি ওদিকে না চাও সোণাটাও 

দেখতে পাবে না। 

অলক-_কিন্ত দাতু! পল্পফুল তুলতে গিয়ে শুধু পাক ঘাঁটাই সার হবে যে। 
দাতু_তারও মুল্য আছে দাদা, যে দেশের লোক পাঁক ঘাটে, তাদের, 

ভাগ্যে পদ্ম লাভ হলেও হতে পারে, কিন্ত তোরা যদি চালাকের 

দল সেজে দূরে দাড়িয়ে মজ! দেখিস তাঁতে মিলবে শুধু নিষ্ঘল' 
আ'ত্মতৃপ্তি আর নিদরুণ বঞ্চণ] | 

মণিকাঁ-আপনি ঠিক বলেছেন । 

লতিক]-দাছ্ু কোনদিন ভূল বলে নারে মণি মাঝে মাঝে 

আমর! কেবল ভূল শুনি+***" 

দাছর--নারে ভাই, মাঝে মাঝে আমার কথাও তোদের খারাপ 

লাগবে--****কিন্ত তার জন্তে আমি ছুঃখ করিনা । 

সবিতা--আপনার খাবার সময় হল বাবা, ও পাগলদের সঙ্গে বকলে' 

আপনার শরীর খাঁরাঁপ হয়ে যাবে । 

লতিকা-_দেখছ মণি, মায়ের কেবল পদে পদে বাধা। জান মা, 

কবি কি বলেছে? 

“সাত কোটী সন্তানের হে মুগ্ধ জননী 

রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ করোনি” 

সবিত1-_তুই থাম বাপু! | 
দানা মা না ওদের বারণ কোরো না। ওদের সঙ্গে কথ! কইলে' 

আমি বেশ থাকি । আমি মা, সন্ধিস্থল ও ধারের মুর সব সময় 

কানে বাজছে, তাই এদিকট1 দেখতে পেলে ভারী উপভোগ্য হয় ॥ 
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লতিকা-_-ম1 অকারণ এত বাস্ত হন। 

দাছ--অকারণ নয়রে ভাই, অকারণ নয়, আগে তুই মা হ। 
লতিকা__ত্র ব1 দাছু, তোমার স্থুর কেটে গেল। 

( মণিকার মুখ টিপিয়! হাঁসি ও অলকের উচচহ্থান্য ) 

লতিকা--সত্যি দাদু, ম1 এত টিক্ টিক করে-_( উঠিয়া মায়ের গল। জড়াইয়। ) 

লক্ষটি মা, রাগ করোনা কিন্তু। 

সবিতা_-আঃ একটু স্থির হয়ে বস্ না লতি, তুই এমন জ্বালাস্। 

অলক-_তা? হলে আমরা এবার উঠি মাসীমা, রাঁত হয়ে যাচ্ছে। 
সবিত1--হ্য! বাবা, কিন্তু বড় ভয় হচ্ছে এতক্ষণ রাস্তায় কি হচ্ছে 

কে জানে, তুমি ছেলেমানুষ তাঁর ওপর আবার সঙ্গে মণি রইল । 

লতিকা-তুমি কি মা ?-২৬।২৮ বছরের ছেলে আর ২০২২ বছরের 

মেয়ে, নিজেদের দেশের কটা ছেলে পরাধীনতার জালা সহ 

করতে না! পেরে ছট্ফটু করছে, তাঁদের বুকের ওপর দিয়ে 

গাড়ী চালিয়ে াঁবে, তাতেও তোমার ভয় ! 

অলক-_-লতিক1 ঠিকই বলেছে মাসীমা, ভয় আবার কি, তাছাড়া! 
আমি রয়েছি । 

সবিতা--ন। বাবা না, তুমি বরং একটু দীড়াও, দারোয়ান তোমার 
গাড়ীতে তোমাদের বাড়ী পর্ধ্যস্ত যাক । 

মণিকা_-না মাসীমা, আপনার কোন ভাবন! নেই"*"***আচ্ছ। বাড়ী 

গিয়েই আমি ফোন করবখন। 
সবিত1-তাই করে] মা, কিন্ত দারোক়্ান গেলে'***-" 

অলক--ন1 মাসীম] না, যদি সত্যি কোন বিপদ হয় দারোয়ান 

পালাবে সবুচেয়ে আগে****"আচ্ছা মাঁসীমা, দাছু -চলি। 
( হথিকা নত হইস্বা দাছু ও সবিতাকে প্রণাম করিল ) 

২ 
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মণিকা--কিস্ত ভোর সঙ্গে কোন কথা হল না লতি, কাপ সন্ধালে 
যাস না একবার আমাদের বাড়ী । 

কান্িকা_-আচ্ছা যাব চল্ মপি। আপক্ষুন অলকবাধু আপনাদের 

গাড়ীতে তুলে দিয়ে আপি। 
অল্রক-্চল। 

( অলক, মণিক ও লতিকার প্রস্থান ) 

সবিতা_কি হবে বাবা? লতির দিকে চাইলে আমার 'ঘুম হয় না, 
এত্ত বয়স হল; কেবল পড়া আর দেশ''' 

প্াহুস্্যুগের হাওয়া মা, তুমি আমি বাধা দিয়ে কিছু করতে পারব না, 

কেবল অশান্তি পাবে'**তার চেয়ে যা হয় হোক, মনে শাস্তি 

আন মণ, লতি আর যাই করুক, তোমার আমার বংশের কোন 

অসম্মান তার দ্বারা হবে না। 

সবিতা--সে আমি জানি বাবাঃ কিন্তু বয়স হল ২৪২৫ এখনও বিন্নে থা-- 

(কথার মাঝখানে লতিকার প্রবেশ ) 

লতিকা-আবার ওসব কথ! বলেছ যদি, সত্যি আমি বাড়ী থেকে 
পালিয়ে যাব । 

সবিতা--ওকি অলুক্ষণে কথা, বয়স হল ! 

তিক বয়েস হলেই বিয়ে করতে হবে ? জান মা প্রফেসর সেন কি 

বলেন ? 

সধিত1--ঘা খুসী তাঁর ভাই বলুন। এ প্রফেসর সেন তোর মাথা 
খেয়েছে.***""কেন অলক ছেলেটা কি মন্দ? 

লতিকা-কে বলেছে মন্দ । বড়লোকের ছেলে, চমৎকার দেখতে । 
মনে যাই থাক, ভদ্র ব্যবহার ভদ্রতার আতিশয্যঙ আছে । 

সবিভা-স্বে ? 

বাতিক” প্বেোর কথ! চিন্তা করো লা মা। 
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সধিতা--বিয়ে থ৷ না! করলে পিতৃপুরুষের এক গঙুঁধ জলের অভাবে-***** 

লতিকা--যার! মরে গিয়ে জরের আশা করে তাদের কথাই ভাবছ 
মা! কিন্তু যারা বেচে আছে তাদের কথা তাবছ না। 

সবিতা তুই বিয়ে করলে দেশের লোকের অন্গুবিধা হবো? 
লতিক1--পরাধীন এই দেশের মেয়েদের শিক্ষা নেই বললেও হয়। 

কণজেই শুধু সম্তান উৎপাদন ছাড়] তাদের মার যা কাজ 
ত হয় না, দেশে সন্তানের জননী হবার মেকের অভাব 

হবে না মা, আমায় তা হতে বলো না। 

সবিতা--কিন্ত পিতৃপুরুষ ? 

লতিক1--তোমার মৃত পিতৃপুরুষকে এত অকমন্ত আর স্বার্থপর তেব 
ন1 মা) যদি তাদের বংশের কেউ তাদের তৃষা মেটানোর থেকে 

অন্ত অনেক বড় কাজ করতে চায়, তারা ক্রুদ্ধ হবেন না) 

আর যদি তাদের তৃষ্ণাই পায়, তুমি কি ভাব মা সেই তৃষ্ণা 

একগঞ্জষ জল আহরণ করবার সামথ্য তাদের নেই। 

সবিতা ছেলে মান্ুষী করিস্নি লতি, আজ তরুণ বয়েস, রক্তের জোরে 
যা মিথ্যে ভাবছিস তা একদিন প্রকাঁও সত্যি হয়ে দেখ! দেবে। 

লতিকা-_ও কাল্পনিক ভয় আমায় দেখিও না মা। দীছ, তুমি চুপ করে 
রইলে যে। . 

দাঢ়ু--তোদের ঝগড়া উপভোগ করছিলাম । জেহের দান, আর যুগের 
হাওয়ার সংঘর্ষ ভারী উপভোগ্য ভাইরে । কিন্তু মজা কি জানিস্ 
দিদি? ঘোড়া আপনার বেগে ছুটতে চায়, কিন্তু কতা গতিকে 

কার্যকরী করতে সওয়ামীর প্রয়োজন আছেই; এতে মতখ্ৈত 
আছে হয়ত কিছ নেই... 

লতিকা--তুমি বড় ঘুরিয়ে কখা বলছ দাছু। 
নাহু--না ভাই, ধা বলছি তোর মত শিক্ষিত মেয়ের কাছে তা জলের 
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মত" সরল, আর তুই কেন? যে কেউ যদি একটু মনযোগ দিয়ে 

শোনে তার কাছেও জটাল হবে না) কিন্তু তুই চটে আছিস 
বলে বুঝতে পারছিস না । 

লতিক1--কিস্ত প্রফেসর সেন কি বলেন জান দাছু? 

সবিত।-তোর প্রফেসরের কথা আমার কাছে বলিস নি। 

লতিক1--বলা উচিতও নয় মা । তিনি ত তোমাদের এই ভাল চচ্চড়ির 
জীবনকে আদর্শ করেন নি। তার সাধনা, তীর কথ! আমাদের 

মত সাধারণদের জন্ত নয় ; তাঁই তাকে দিন্দে করলে সে নিন্দে 
আকাশের দিকে থুতু ফেলার মত হবে। 

[ বেগে প্রস্থান ] 

সবিত--এ দিন দিন কি হচ্ছে বাব ! 

দাছু--নিয়তি মণ, একে কেউ আটকাতে পাঁরে না, কিন্তু প্রফেমর সেনাক 

আমি জানি মা। তুমি শক্ত করে বুক বাধ মা, লতি পাঁষাণকে 
আলিঙ্গন করতে ছুটেছে ; ধাক্কা তাঁকে খেতেই হবে, বেদনা! সে 

পাঁবেই, সেদিন তোমাকে আর আমাকে তাঁর বড় প্রয়োজন ম1। 

সবিত1--বাবা ! 

দ্াঢু--তুমি অনেক আঘাত সহা করেছ মা, এও পারবে । 

সবিতা-_বাব] ! 

দাঁছু--কিন্ত সাত্বন! কি জান মা? এআঘাঁত ষর্দি আসে, ত আসঝে 

স্কায়ের হাত থোক। 

"”6কাব-_ 
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অলকদের ডইং রুম-_ প্রশস্ত ঘর, মেজেতে মার্ষ্বেল পাথর বসান । দেওয়ালে 
সবুজ রং এর কলার ওয়াস; তিনটা হুদৃশ্ত আলো, সাম্নে একটা জান্ল।, ছুই 

পাশে ছুইটী দরজা, জানলার উপরে রাজা! রাণীর ছবি এবং ঠিক তাহার তলায় 

একটা ুতৃশ্ত পিয়ানো-_-পিয়ানোর উপর অবনী চৌধুরীর একটা ফটোগ্রাফ এবং 
তাহার ছুই পাশে দুইটা ফুলদালীতে রজনীগদ্ধার গুচ্ছ । ঘরের এক কোণে 

দরজার পাশে একটা ছোট লিখিবার টেবিল্ল এবং তাহার উপর একটা টাইপ 

রাইটার মেদিন। ঘরের মধ্যে একট বড় হোয়াট নট এবং চারিদিকে কেতা 

ছুরত্ত ভাবে কোট ও মোফ! সাজান। সকাল ৭টা-_যেদ্দিকে টেবিল তাহার অপর 
দিকে বসান ঘড়িতে তাহা হুপরিস্ফুট--অলক টাইপ রাইটার মদনে বদিয়। কি 

টাইপ করিতেছে। 

( বেগে অবনী চৌধুরীর প্রবেশ ) 

অবনী--কই অলক তোমার হল? 

অলক--একটু দেরী আছে বাঁবা। 

অবনী-_তাড়াতাড়ি কর, 22910 1)5869 ) এখুনি গিয়ে ওটা! ০০ 

সাহেবকে দিতে হবে । তাহলে হয়ত কাজটা হয়ে যেতে পারে । 

[ মণিকার চ1 লইয়া প্রবেশ ] 

মণিকা'-_বাঁবা, চ1 নিয়ে তোমায় সারা বাড়ীটা খুঁজছি । 
অবনী-- দেমা, দে ; আমার কি একটু সময় আছে ! 

মণিকা1--.পীঁড়া৷ যুদ্ধটা'"' 

'অবনী -পৌঁড়। যুদ্ধ নয় রে, পোড়া যুদ্ধ নয়, জানতিস্ ন| ত, তোর 

ঠাকুরদা যখন মারা গেলেন, তখন সত্যি কথ| বলতে এই বাড়ীটা 

ছাড়া আর কিছুই ছিল না) উপরন্ত কয়েক হাজার টাক! দেন! । 
তারপর মা, লেখাপড়া ত তেমন করতে গেলুম না, কাজেই 
ব্যবসান্ধ ঢুকলুম, অক্লাষ্ত পরিশ্রম করতে হযেছে মাঁ। এমন, 
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খতক্িন গেছে, যেদিন দ্ধাধাপ্ পর্যাস্ত সময় পাই নি। একটু 

একটু করে অবস্থা ফিরিয়ে আনছি, এমন সময যুদ্ধ আস্ত 

হল। সত্যি কথা বলতে মা, আমীর ভাগ্য ফিরল তখন » 

ধুলো মুটি ধরেছি, সোণ! হয়ে গেছে । 
শিক অনেক ত হয়েছে বাবাঃ আর কি হবে? বাবা, তুমি একলাই 

দি গব টাফণ নিয়ে খাও, অন্য সকলে খাবে ফি? নাও; 

চা খাও। 

( অবনী চৌধুরী-চ্খাইতেছেন ) 

অলক-..( উঠিয়া আসিয়া ) এই নাও বাব, তোমার চিঠি টাইপ করা হক্গে 

গেছে। 

অবনী--হয়ে গেছে? ওরে স্ুখন, আমার ফোটটা দিয়ে যাত ! 

মণিকা আমি আন্ছি বাবা । 

[ প্রস্থান ] 

অবনী--মপিমীর কথা তুমি শুনো না অলক | “দেশ” “দেশ করলে দেশ 
বড় হয় না। যদি নিজের চেষ্টার নিজে বড় হও, তাহলে 
শুধু দেশ কেন, সমস্ত পৃথিবী তোমার পায়ের তলার লুটিয়ে পড়বে । 

অলক-_কিস্তু বাধা; দেশের এই বিপ্লব ! হাজার হাজার ছাত্র মজুর 

এতে যোগ দিয়েছে ; তাদের স্বার্থ নষ্ট হয়ে বাচ্ছে )দেশের জট 
তারা সমস্ত কষ্ট অকাতরে সহা করছে, আর আমরা শুধু *"*** 

অবনী--ও দব বাজে কার করবার সময় নেই !+ কালই আমি 

ভারছিলুম, আর মিথ্যে & ক্বিলার্চ টিসার্চ নিয়ে সময় নষ্ট করবার 
প্রয়োজন মেই। ওর থেকে তুমি ব্যবসা আগার সাধ্য কর । 

' বাধা জুপের বাদীয় তেলের ৪019 ৪87৩5 ঘোধ ছয় আযিই 
এপি | ক্কাপর চেষ্টা করব সরযের তেবের | রাছুটোর বন্তে 
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অনেক খাটতে হরে, কিন্তু পরিবর্তে আনবে অনেক্ষ টাক; 
সঙ্গে সে আরও সম্মান, আরও প্রতিপত্তি | 

অলক--এক দিক দিয়ে সে কথা সত, বাবা। ধিস্বে্ জাহাজ এ 

সব প্রফেদর মাষ্টারগুলো৷ বখন গুক্ষিয়ে মরে আ'র মুর্খ ব্যবলার্ধীর 
দল হখন দু'হাতে টাকা লুটে, ওই বিস্বের জাহাজগুলোকে কটা 
পরসার বিনিময়ে তাদের পায়ে নিজেদের আয্মবিত্রয় করাতে 

বাধা করে, তখন তোমাৰ কথার সন্যাতাকে সন্দেহ করতে 

পারি না। 

অবনী- আজই যাচ্ছি ০০৭ সাহেবের কাছে। দেখ, আমি ভাব 

ইংরেজী জানি না_-একে সাহেব জুবো দেখলেই আমার কেমন 

তয় করে, তারপর ইংরেজীতে কথা কইতে গেলেই যেটুকু জানি, 

তাঁও তৃলে যাট"*.তুমি চল না। 

( মণিকার প্রবেশ ) 

মণিক1-_বাঁবা, এই নীও তোমার কোট । তুমি কোথান্ন যাচ্ছ দাদা ? 
অবনী--ও আমার সঙ্গে বেরবে। 

মণিকাঁ-সে কি দাদা, ভূমি জ্যাবরেটারীতে যাবে না? আর তাছাড়া 
আজ লতিকার আসবার কথা! আছে। 

অলক---ও ভাঁওত বটে) বাবাঃ আক তুমি বাঁও। আমি এর পর একদিন 

গিয়ে ০০ সাহেবের সঙ্কে আলাপ কবে আসব'খন। 

মণিকাআচ্ছা দাদা, তুমি তাহলে এখানে বস) আমি এখুনি গান 
সেরে অধসছি। 

( মণিকান্ গ্রস্থাজ ) 

লক 
এ এটি 

0171৭ 
পিসি 2 ০1 রি চি 15 1০? লতিকাকে ওয় 'লীছু তবু 
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অলক--কেন দেবে না? ওরা শিক্ষিত] মেয়ে, আর তাছাড়া ওর দাহু 
ওকে ছুরি, লাঠি, সব শিখিয়েছে । লতিক1! ত এই বিপ্লবেও 

'বনী--তবে ও আমার বাড়ী আসছে কেন? না অলক, খবরদার 

ওসব ব্যাপার হাত দিও না। যে রাজার অধীনে বাস করছ, 

তাকে আঘাত করে! না, ধমে” সইবে না। তাছাঁড়। কখন কি 

কোথায় হয়ে যায়! পুলিশ এনকোর্যারী সে যে কত বড় 

কেলেঙ্কারী ! 
অলক-_-এই ত বাবা, তুমি ০02)0001)156 781যর একজন বড় সভ্য, 

এতে কি কোন ক্ষতি হয়েছে ! 

অবনী--আমার কথ ছেড়ে দাও'"*আমি জানি, যারা ছোটলোক, তার! 

চিরদিনই ছেোঁটলোক ; ওদের সম্বন্ধে টো গালভর1 কথা বললেই 
বদি স্থার্থ-সিদ্ধি হয়, তবে তা বলতে দোষ কি ! কিন্তু তোমাদের 

কথা আলাদা ; একে বয়সের গরম”; তারপর" 

(সনাতন রায়--অলকের মা'মা-বেঁটে খাট মানুষটী, একটু নাকী কথ! কন। 

বিরাট এক জোড়া গেোফ এবং মাথায় ততোধিক বিরাট এক টাক-প্রবেশ ) 

সনাতন--কার বয়সের গরম হে ভায়া ? 

অবধনী-+.আরে সনাতন দাদা, এস এস; তারপর-_কি খবর ? 

সনাতন-খবর আর কি বল--আজ সকালের গাড়ীতে বর্ধমান থেকে 
সোজ! কলকাতা । 

অলক--কেন কি হল? 

সনাতন--হছবে আবার কি? মণিমা কি কচ্ছে? ও মণি মা) 

অণিমা । 

'প্ীলিক”-কেন মীমা, আপনি বড় যে ব্যস্ত হয়ে আছেন ! 
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সনাতন--তুঁমি যাও বাবা, একবার মণি মাঁকে ডেকে দাও । 
অলক--আঁচ্ছ1 দিচ্ছি, কিন্ত কেন ? 
সনাতন--সে পরে শুনো । 

অলক--মচ্ছ1। 

ূ [প্রস্থান] 

অবনী-কি ব্যাপার হে লনাতন দাদ! ? 

সনাতন--তোমার বৌদির বড় বাঁড়াবাঁড়ি ; এখুনি মণিমাকে নিয়ে যেতে 
হবে। 

অবনী-কেন কি হল? এই ত সেদিন দেখে এলাম, বেশ দিবিব 

, সুস্থ আছেন। 

সনাতন--স্তুস্থ থাকবেন না কেন! তার জন্তে খেটে খেটে আমি যে 

শুকিয়ে ইছুরটী হয়ে গেলাম । 

অবনী-_-তবে'যে বল্লে বাড়াবাড়ি । ৃ 
সনাতন--বাঁড়াবাড়ি নয় ? সব তাতেই বাড়াবাড়ি; বলে “আজই মণি- 

মাকে আনো) আমার মন বলছে আর তাকে হয়ত দেখতে 
পাব না” । 

অবনী--কেন কি হয়েছে? 

সনাতন-কি হবে আবার? কিচ্ছু হয়নি; তবেতারধারণা; তার 

অনেক হয়েছে--কাল বললেন, “সিনেম! নিয়ে চল" ; তখন ভাই 
বাতের টান ধরেছে বড়। যেই বললুম “'না' অমনি মুখভার- 
একটু পরেই ও ও ৩... 

'অবনী-_সে কি; ফিট 1 

সনাতন--ফিটু নয় ভাই, ফিট নয়) আমাকে জব করবার ফন্দী, 

তারপর চৌথ মেলেই হুকুম, মণি-মীকে নিম্বে এস। 
অবনী--কেম, ও কি করবে ? 
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সনাতন--ওকে দিগ্নে বলাঘে-পসিনেমার কথা । আমার আর "দা? 
বলবার উপাঁয় থাকবে না। 

অবনী--সর্বনাশ ! একদিন সিনেমণ নিয়ে যাও নি বলে এত বিভ্রাট, এই 

ভীড়ে বর্ধমান থেকে কলকাত। ! 
সনাতন--দেখি ভাই কপালে আরও কি আছে! দেখ ভাই, অনেক 

দেখেশুনে কি শিক্ষ! হল জানিস্? ছুনিয়ার কোন শালা বদি রলে 

দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে কর, তার মুখে সুডো। জেলে দেওয়! উচিত । 

( যণিকার প্রবেশ ) 

মণিকা-কার মুখে ছুড়ো জবালাচ্ছ, মাম] ? 

সনাতন--আমাব মুখে মা, আমার মুখে । 

মণিক1__কেন মাম! £ 

সনাতন--কই, তুই সেজেগুজে এসেছিস্? 
মণিকাঁ-সবে ঢান করে বেরিয়েছি, দাদ! এমন তাড়া দিলে, যাহোঁক্ 

একট! কাঁপড পরে চলে এসেছি । 

সনাতন-_ও বেশ হয়েছে-ন্চল মা, এখনি আবার ট্রেখ। 

মণিক1--কোথায় যাৰ ? 

মনাতন--মীমার বাড়ী । 

মণিকা--সেকি! আজ যে আষার মিটিং'*"... 

সনাভন--ও তোদের বয়সে মিটিং থাকবে নাত, থাকবে কবে? চল্ চল্, 
কাল ফিয়ে এসে মিটিং করিস্। তাহলে অবনী, মণিমীকে 
মিয়ে চঙ্ুম*,*"** 

(নরকের প্রবেশ ) 

টার্ন লি জাম! সেই কোর, বেলার খাড়ী থেকে রেরিয়েছেন, মর 
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সনাতন--কুটুত্িতে পরে করিস বাবা, পরে করিস্, তাঁর চেয়ে ড্রাইভীর- 

টাঞে বল, গাড়ী করে আমাদের হাওড়ার দিয়ে আসুক । 
মধিক1--তাহ'লে যাই বাবা। 
অবনী--এস মা) কিন্তু সনাতন দাদা, কাল ওকে দিয়ে যেও, আবার 

ষে দিনকাল; একটু সামলে যেও দাদা । 

সনাতন--সনাতন বেচে থাকতে ফোন শাল তোমার মেয়েব ক্ষতি 

করতে পারবে না ভাই, আয় মা। 

( খ্বনী ব্যতীত সকলের প্রস্থান । অবনী কোট পরিতেছেন, অলকেরর পুনঃ প্রবেশ ) 

অবর্নী--কেঃ অলক ! ওর! চলে গেল? 

অলক--বাবা, তোমায় আগে বলতে পারছিলুম না । এ খুব ভাল হল। 
অবনী --কি ? 

অলক-_ভাগাস, মাম! মণিকাঁকে নিয়ে গেল) তা না হলে বড় সর্বনাশ, 

হয়ে ষেত। 
অবনী--কেন ? 

অলক--গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ আরম্ভ হয়েছে, মধিক1 এতে 
যোগ দিতে ভয়ানক ব্যস্ত হয়েছিল। আজ রাত্তিরে জরুরী মিটিং 

হবেঃ ভাতে হয়ত” ও নাম লেখাত) ও চলে গিয়ে খুব ভাল, 

অলক--আমি সব দলে আছি? কিন্তু সত্যিকারের কোন বিপদ ধাতে 

হয়, এমন কাজ অশমি ফখনও করতে চাই না। 

অবনী-স্ধুব, দাবধান বাবা! পুলিশ বড় সাংঘাতিক জাত । বত্বো 
গোপনেই যা খুষী করোনা, লব ওর] টে পাবে । আমি এখন 

রিকি [খুব সাধধান বাধা ! 
টি [অন্য এষা 1), 
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(সল্লে সঙ্গে দণ্ডোষের প্রবেশ | সন্তোব--পাজাম। পরা--আধ ময়লা ছেঁড়া 

খদ্দরের পাঞ্জাবী--যাথায় চুলগুলি উদ্কোথুক্ষো চোখে মুখে একট! গম্ভীর 

ভাব, বা গালে একট] বিরাট ত"াচিল--চেখে একটি গগ লস, বগলে একটি 

লাল রংএর ফাইল--ভিতরে ঢুকিয়! তাহা খুলিয়া ফেলিল"**সস্কোষের প্রবেশের 
সঙ্গে সঙ্গে অলক একটু চম্কাইয়! উঠিল ) 

সন্তোষ আমি একটু আগে এসেছি কমরেড চৌধুরী ! শুধু আপনার বাব! 
ছিলেন তাই*..কিস্ত কমরেড মণিক1 চৌধুরী কোথায়? তাঁকে 
দেখতে পাচ্ছি না যে? 

অশ্লক--পারিবারিক কাজে তিনি হঠাৎ একটু মাগে বর্ধমান চলে গেছেন 

সন্তোষ-তাহলে আজ রাত্বিরের গোপন বৈঠকে তিমি যোগ দেবেন 

কেমন করে £ 

'আলক--তাঁ আব কি করে দেবে ? 

সন্তোষ--হায় ! চায়! মিস্ চৌধুরীর মত একজন শিক্ষিত তরুণী 
কর্মীর অভাব আমি খুবই অনুভব করছি। 

'অলক--ওর যাবার ইচ্ছা ছিল না--হঠাৎ মাম1 এসে এমন করে বললেন 

**স্তাই না গিয়ে ওর আর উপায় রইল ন।। 

(লতিকার প্রবেশ ) 

সস্তোষ_আল্গুন কমরেড বান, আমরা আপনার ক্বম্যই অপেক্ষা 

করছিলাম। 

লতিক1--ও সব কমরেড ফমরেড বলবেন ন1 সন্তোষবাবু 

সন্তোষ-সে কি! কমরেড কথাটার মধ্যে কেমন একটা গম্ভীর একর 

চিহ্ন আছে ন1.". 

বতিকা-থাক্; মণিক1 কোথায় অলকবাধু ? 

অমরুল্-এই একটু আগে মাম! এসেছিলেন বর্ধমার্ন থেকে'** 
বান্ধিক1-ফে সনাতন মাম! ? 
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অলক-_মামীর নাকি বড় বাড়াবাড়ি ! 

লতিকা-_-কি হয়েছে? 

অলক--কে জানে ! সমস্ত কথা বলবার সময় রঈল না" মণি সবে চান 

* করে বেরিয়েছে, তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন । 

লতিকণ1_বযাঁঃ! আজকে ও আর ফিরতে পারবে না নিশ্চয়ই । তারপর, 

সম্তোষবাবু ! 

সন্তোষ-আপজ্ঞে হ্যাঃ সমস্ত পাঞ্জাব আর সীমান্ত প্রদেশে দল ঠিক হয়ে 

আছে- সবাই প্রস্তত | 

লতিক1--তা হলে আর দেরী করে লাভ নেই। 

সন্তোষ--হাা] বিপ্রবী হুর্ধকান্ত বলেছেন আজই গুপ্ত বৈঠক বসবে। 

সেখানেই ষারা সভ্য বা সভ্যা হতে চাঁন তার! আস্থন। তারপর 
আমাদের কম'প্রণালীকে ম্বীকার করে ধার] নাম স্বাক্ষর করবেন, 

আশমরা তদের দলভুক্ত করব এবং আজই কাঁজ ঠিক করে বেরিয়ে 
পড়তে হবে । মিথ্যে দেরী করে কোন লাভ নেই। 

অলক-বেশ, তাই হবে। কিন্তু গুপ্ত সমিতির ঠিকানাটা এখনও 
আমরা জীনি না । 

লতিকা- ব্যস্ত হবেন ন1 অলকবাঁবু- স্থরধ্যকীস্ত সেন, বাংলার বিপ্লবী 

বীর-_রক্তসংঘের নেতা-তিনি যা আমাদের জানবার যোগ্য মনে 

করবেন, ঠিক সময়েই তা আমরা জানতে পারব। 

সস্তৌষ--্যাঁ-আঁজ রাত্রি আটটা--হরিশ সরকার রোডের যে ৩৭নং 

বাড়ী--বিরাট বাড়ী--কিন্ত কেউ থাকে না-ও বাড়ীর 
তলীয় একটি ঘর আছে, বাড়ীর কাছে গেলেই, একটি লাল 
পোষাকপর1 লোক ভেতরে নিয়ে যাবে--ভাকে বিশ্বা করলে 

ঠকবেন না ! 

অলক--তা হলে ৩৭নং হুরিশ সরকার রোড আজ রাত্রি আটট!-- 
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সম্তোষ_ত হলে আপনার! আসছেন মিস বাস? 
লতিক্ক1--যাব। 

(সন্তোষ উঠিয়া আস্তে আন্তে চলিয়া গেল ) 

'লতিকা-আপনি যাবেন ত অলকবাবু ? 

অলক--নিশ্চয়ই যাব । জান লতিকা, সেদিন সন্তোষ বলছিল-স্রক্তসংঘের 

মহিলা বাহিনীর অধিনার্নিক! হবে তুমি । 
লতিক1--কিন্ত এই হূর্যকান্ত সেন--কে তিনি ? 

অলক--অত সহজে তার পরিচর মেলে 1) শুনেছি অনেক কথা কিন্ত 

তাকে চোখে দেখিনি কখনও । হা, আজ লাবরেটরীতে 

যাবে না? ৃ 

লতিকা হ্যা নিশ্চয়ই যাব--আমিত একেবারে রেডি হয়ে এসেছি । 

অলক--তবে একটু বসবে; এক সঙ্গে ঘাওয়া যাবে । 

লতিকণ--না আমি চলি; আপনি পরে মামুন | 
অলক-_কিস্তু বাইরে এখনও গুলী চলছে । 

লতিকা--রক্ত সংঘের সভ্য | 

[নিজের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া প্রস্থান ] 

চতুর্থ দৃপ্ত । 
(প্রক্ষেসষ্ন সেলের ল্যবরেটরী--সেদ অন্য ভাবে পায়চারি কি ভেছেজ) 

খসেন-- অসাধ্য ! অসাধ্য ! এমন পথা প্রয়োজন, যাতে করে অযুধ 

বানাহার করতে হবে না; আর বাইয়ের ফেণন খানের প্রয়োজন 
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হবে নলা। কুইনাইদের যে অংশ ম্যালেরিক] সারায় আর থান্ছের 

যে অংশ মানুষকে বাচিকে রাখে, এই ছুষ্বের মাঝে মিলন আনতে 
হবে--01)000)98] 00121)00190, 

( বেয়ারার প্রবেশ ) 

কি.'“কি চাই ? 
বেয়ারা--গুর] এখনও আসেননি । 

সেন-_মাচ্ছা, তুমি যাও--আঃ ! এতটুকু নিয়মানুবত্তিতা রাখবে না) 

এর] হবে দেশের ভাগ্যবিধাতা ; অথচ এদের দিকে চাইলে দয়া 

হয়। কিন্তু'''সহরের অবস্থ1 কি 'মারও খারাপ হল? 

( লতিকার প্রবেশ ) 

লতিকা-্থা স্তার ! এখন শুধু সহরে নয়, সমস্ত দেশ জুড়ে যে বিরাট 

বিপ্লবের আগুন দেখা দিয়েছে সিপাহী বিদ্রোহের পর এমন আর 
কখনও হয় নি। কাতারে কাতারে ছাত্র, মুর, রক্তের বদলে 

আজ রক্ত নিতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে; এমন দিনে আর ঘরের 
মধো বসে*"* | 

সেন--লা-না-না ঘরের মধ্যে থাকতে হবে বৈকি! 

লতিকা-_কিন্তু মটকায় যে আগুন লেগেছে স্তার ! 

সেন-_নিশ্চয় লেগেছে ; সে আগুন নেবাতে হবে, কিন্তু তাই বলে সবাই 
যদি শুধু হুজুগে মেতে জর ঢেলে যায়, তাহলে কোথাও হবে কাদ। 
অর কোথাকার আগুন সমান তালে জলে যাবে। তাই 
বত্তকঙজনকে থাকতে হবে দেখার কাজে ; এর দাম অনেক । 

লতিকা--কিন্তু গ্রমন কয়ে বনে থাকতে মন চান্বন। স্টায়। 

'লেম- ছেলে মানধী কৰে না বানু । এই যে বিপ্লব, তুমি দেখো--এ 

কার্ধ্যকরী হবে না। এ থেমে ধেতে বাধ্য; কারণ আজ ঘার! 
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বিক্ষোভ করছে, তাদের থাবার সংস্থান কোথায়? বীাচবার 

বাবস্থা কই ? শুধু উন্মাদের মত চুটলে হয় না, সেই সমস্ত ভার' 
নেবার কেউ নেই ; সেই ভার নিতে হবে তোমাদের | 

লাতিকা-_ কিন্তু শ্তার ! 
সেন-_না না, কিন্তু নয়-_কিস্ত নয় ) রোগে ভূগে ভূগে অজীর্ণ আমাশয়ে, 

ওরা মৃতপ্রায় । ওদের জীবনী শক্তি নেই, ওদের শিক্ষা নেই, 
ওর! খেতে পায় না রোগে অধুধ পীয় না পথা পায় না) 

অনেকেই হুজুগে সত্যি মেতেছেন, অনেকে মাতেন নি, কিন্ত 

নাম কেনবাঁর ফিকিরে মাঁতবার ভান করছেন । তুমি-_-তোমরা 

তা করো না। 

লতিক1-_কিন্তু পরাধীন দেশের কত সমস্তা*****" 

সেন-_সমন্তা শুধু পরাধীন দেশের নয়, সমস্তা দকল দেশের, সে সমস্তার' 
সমাধানের ভাঁর নেবার জন্য রাজনীতিবিদর1 আছেন । তোমরা 

বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান দেশের যতটুকু উন্নতি করতে পারে, তোমর! 
সেদিকে মনোযোগ দাও । 

লতিক1--কিস্তু মন যে মানে নাস্তার ! দেশে ষখন বিপ্লব আুরু, নেতার? 

রইলেন অহিংস হয়ে । মহানায়ক মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন 

000 %101906১ 2200 0০0-01097:86101) 7; কিন্তু কোথায় রইল 

তীর নীতি ! 
সেন--ও সব আমায় বলো না লতি। হিংলা কি অহিংস, হিন্দু 
মুলমান সমন্তাঃ দেশে অনেক সমতা আছে, চিরদিন থাকবে? 

কিন্তু সমস্ত সমস্যা নিয়ে মাথ! ঘামালে চলবে না। আমি 
বৈজ্ঞানিক, 38061019888, আমি দেখব গুধু ওঁধধ সমস্যা | 

আমার কাজ বদি আমি করি, সকলের কাজ যদি সকলে করে, 
তবে দেশের উ্নত্তি ছবেই। 
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লতিকা-হয়ত আপনার কথাই সত্যি। কিন্তু মন যে বাধা মানে 
না স্তার ! 

( অলকের প্রবেশ ) 

অলক-_চোঁখের সামনে যখন দেখছি নিপীড়িত মানুষ প্রতিশোধ নিতে 

যাচ্ছে, তাঁর! বড়জোর ছুটে? ইট ছুঁড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ 

হচ্ছে ছু'ডজন গুলিতে, তথন চুপ করে থাকি কি করে স্তার? 

সেন--এখনই ছুটে গিয়ে আরো ছুটো৷ ইট ছোড়া ছাড়া তুমি আর 

কিছু করতে পারো নাঁ। বিজ্ঞ লোকে একে বলে আহাম্মকী, 

কিন্ত আমি বলব এ দেশ প্রেমের যৌবন-মুলভ বিলাস । 
অলক-_কিন্তু সবাই যদ্দি ছুটো৷ করে ইট ছুঁড়তে পারত ! 

সেন--পারলে কি হত জানি না, কিন্তু তা হবে না) বদি সত্যি কোন 

দিন সে মনোবৃত্তি আসে, সেদিন দেশকে স্বাধীন করবার জন্য 

আর কোন কিছু প্রয্বোজন নেই। কিন্তু এ আলোচন1 থাক্ 

অলক ! তোমাদের অন্য কর্তবা রয়েছে । হ্যা--অলক ! 

কাল তোমার বাবা এসেছিলেন । তিনি অভিযোগ করলেন, 

তুমি নাকি রাঁজনীতিতে যোগ দিয়েছ ? 
অলক- দেশের এই দুর্দিন) আমরণ তরুণের দল যদি এখনও পা 

সেন--ন! নাঃ প1 গুটিয়ে বসে থাকবে কেন? তোমাদের যা কাজ 

তাই কর; মিথ্যা! হৈ চৈ এ প্রয়োজন কি? “ভারত স্বাধীন 

হোক”-_চীৎকাঁর করলে কি হবে? বরঞ্চ সতাকার কাজ 

কিছু না করে, অপরিধত বুদ্ধি নিয়ে দি রাজনীতির নামে 
জীবনটাকে ব্যর্থ করতে চাঁও, তাঁর ফলে অনাবশ্তক ভাবে 

কতকগুলি দলের স্থ্টি হবে--বাঁধবে কলহ। সভা হবে--প্রস্তাব 

গ্রহণ করা হবে- কিন্ত কাজের কিছু হবে না; যদি সত্যি কিছু 
৩ 
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চাঁও, তবে নিজের কাজ করে যাঁও-__দেশকে ভালবাসো ১ 
সমালোচকের দৃষ্টির প্রয়োজন নেই, শুধু ভালবাস'*। আর নয়, 
এস তোমাদের আজকের জন্তা একটা বিষয় ঠিক করে রেখেছি। 

| ( অলক ও সেনের প্রস্থান ) 

[তিক1-_( স্বগতঃ ) প্রফেসর সেনের কথ সত্য $ কিন্ত মন যে মানে 

না। ও যেচীরিদিকে জলে উঠেছে আগুন ) ওতে বদি যোগাতে 
পারি ইন্ধন, হয়ত একদিন দেখা যাবে শৌষকের সোণার 

প্রালাদের শিখরে হু ছু করে আগুন জলে উঠেছে", 

( অলক কতকগুলি যন্ত্রপাতি লইয়! প্রবেশ করিল ) 

শলক--এদিকে এস লতি, আজ এই নুতন তৈরী 0০০9০0 কে 
£1)8159 করতে হবে । 

পতিকা-সত্যি ওসব কিছু ভাল লাগছে না অলকবাবু। সন্তোষ 
বাবুর সঙ্গে কথা কইবার পর থেকে মনের অবস্থ! এমন হয়ে 

অলক-_ শুধু দেশপ্রেম ন। আব কিছু'*"! 
লতিকা--অলকবাবু***! 

অলক-না! না, আমি বলছিলাম অন্ঠ কথা । 

লতিক1--ও কথা থাক্ । 

অলক--আজ কিছু করবে না? 

লতিক1--না, ভাবছি বাড়ী যাই। 
অলক---কিন্তু প্রফেসর সেন যে কাজ দিয়েছেন ! 

লতিকা--মন থেকে উৎসাহ . যখন পাচ্ছি না, তখন কাজ করি 

কেমন করে ? 

অলকস্ষ্ভবে থাক । 
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( কপালে হাত চাপিয় নত-মন্তকে লতিক] বসিয়া আছে ) 

অলক--কি ভাবছ? 

লতিকা--ভাবছি, কে এই হ্র্য্যকান্ত? চোঁথে দেখিনি অথচ তার 

প্রতিটি কথা চন্বকের মত আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। 

অলক--সস্তোষের মুখে শুনেছি, তার চোখে নাঁক আগুন জলে! 

অথচ এত শান্ত, এত সাধারণ, যা সাধারণদের মাঝেও খুঁজে 

পাওয়া যাঁয় না । 

লতিকা-কে এই ক্রধ্যকান্ত সেন? সত্যিই কি ইনি রক্ত সংঘের 

প্রতিষ্ঠীত। ? ূ 

অলক--বদ্ি কোন কাঁজ করতে ইচ্ছা না হয়ঃ চল যাঁওয়া যাক; 

মিথ্যে দেরী করে আর লাভ কি? 

লতিকা__কিস্তু যাবার মুখে আজ এই 10:80: হঠাৎ কেমন 

| টানছে। হয়ত এখানে আর কোনদিন প্রবেশাধিকার থাকার 

না। ধেআশ! নিয়ে এখানে এসেছিলাম, ত1 সফল হল ন1। 

আবার বাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরু বলে স্বীকার করেছিলাম তাঁকে 

অমান্য করে অন্যদিকে ছুটতে চলেছি-_সত্যি অলকবাবু। এ 

যেন কেমন লাগছে ! 

অলক--এই জন্যেই মহাজনের বলেছেন--নারীর কর্ধস্থান অন্তঃপুরে | 

এত 567610016 ! এত দুর্বলত ! না লতিকা, ও তোমার 

শোভা পায় না; আমি জানি, প্রফেসর দেন তোমার মূন জুড়ে 

বসে আছেন, পলে পলে আমি তা উপলব্ধি করছি; তাই 
আর কোনদিকে তোঁমার দৃষ্টি গেল না। কিন্তু তবু তোমায় 
আজ আসতে হবে, প্রফেসারকে ছাড়তে হবে) তুমি হবে 
রক্ত সংঘের নারীবাহিনীর অবিনায়িকা। 

লতিকা--তবু কোঁথাক্ধ যেন একটু কেমন হচ্ছে! সত্যি বলছি অলকবাবুঃ 
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মনে হয় কতরুরে বাধা একটা বাধনে টান পড়ছে, এ বাধন: 

ছি'ড়ে গেলে হয়ত আমি তলিয়ে যাব। 
অলক-_লতিকা ! লতিকা! তুমি না রক্ত সংঘের সভ্য ! 
লতিকা__অস্থির হবেন না, অলকবাবু! মা বলেন, আধুনিক যুগের, 

আবহাওয়ার পালিত হলেও আমর] মেয়ে, এ কথার তীব্রভাবে 

প্রতিবাদ করি ; তবু যেন মনে হয়, এর কোথায় একটা কঠোর, 
সত্য নিহিত আছে। না অলকবাবু, আমার মনস্থির হয়ে, 

গেছে; আমি বাব, কিন্তু যাবার আগে প্রফেসর সেন-হ্া। 

প্রফেপর সেনকে একটা! প্রণাম করে যাব। 

অলক - হাঃ হাঃ হাঁঃ। 

লতিকা- হাসলেন যে? 

অলক--তোমার হূর্বলতা দেখে; ছুরি শেখ, লাঠি শেখ, রিভলবার 

ছুঁড়তে শেখ-_নারী, যেনারী, সেই নারী! কোন পরিবর্তন 
তার হয্পনাঃ হবেও না। 

লতিক1--না, প্রফেসর সেনকে শ্রদ্ধা করি) তাই বিদায় নেবার 
আগে তাকে প্রণাম করে যাব। এটা ৪9761080106 নয়, 

মনুষ্যত্ব । 

অলক--কিস্তু প্রফেসর সেন ত এখন আসবেন না। তিনি আমাকে 

নিষেধ করেছেন, তাকে বিরক্ত করতে। 
লতিক1--কিন্ত তাঁর কাছ. থেকে বিদায় না নিয়ে আমি ত যেতে 

পারি না! 

অলক--কি ছেলেমান্ধী করছ লতিক1? তোমার দেরী হয়ে যাচ্ছে 
সমঘ্তভ ঠিক রুরে নিতে তোমার সমগ্ন লাগবে । আমি না হয় 
প্রফেসর সেনকে তোমার কথা বলব। 

লতিকা--আপনি যাবেন না? 
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'অলক-স্থ্য) চল, তোমায় বাড়ী পৌছে দিয়ে আলি; তারপর এখানে 
এসে প্রফেসর সেনকে সব বলে দিয়ে যাব । 

লরতিকা_না না, আমায় দিতে যেতে হবে নাঁ। আপনি এখানে 

থাকুন । প্রফেনরকে মব বলে, তারপর যাবেন ; আমি তাহলে 

চলি। | 

অলক--আ'টটায় আবার দেখা হবে। 

লতিকা-আচ্ছা। 
(গ্রস্থান ) 

অলক-_হাঃ হ1: হাঃ, প্রফেসর সেনের কবল থেকে লতিকাঁকে সরাতে 

পারলে তবেই হবে'''কে ? 

(প্রফেসর সেনের প্রধেশ ) 

ওঃ! আপনি স্তার-** 

সেন_আমি একমনে একটা কঠিন বিষয় চিন্তা করছিলাম, কিন্ত 

কে যেন হঠাৎ চীৎকার করে অষ্রহান্ত করলে ; আমার সমস্ত 

চিন্তার সুত্র ছিড়ে গেল।--কে'*'কে এমন পাগলের মত চীৎকার 

করল? একি! হঠাৎ আমার কি হল! সব যেন কেমন 

উল্টে পাণ্টে যাচ্ছে, অলক..এ 

অলক--আঁমায় কিছু বলছেন স্তার? একি ! আপনীকে যেন কেমন 

অনুস্থ দেখাচ্ছে! আপনার মুখের সেই শান্ত হাসি কোথায় স্তার ? 

সেন-_( আত্মস্থ হইয়া ) না না অলক, তুমি ভূল দেখেছ । কই আমার ত 

কিছু হয়নি !- লতিকা কোথায় ? 

অলক--তাীর আজ মন ভাল নেই, তাই তিনি চলে গেলেন। 
'সেন- সে কি? 

অলক--আমারও আজ কিছু ভাল লাগছে না । দি কিছু মনে ন' 
করেন, আমিও যাই। 
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সেন-_-না না, মনে করব কেন? কিন্ত তুমিও যাবে! তোমরা আমার' 

সাত্বনা! বুঝলে অলক, তোমরা থাকলে আমি মনে 

সাহস পাই । 
অলক-_কিস্ত আমার যে প্রয়োজন আছে স্তাঁর ! 

সেন--যাবে যাও 3 হ্যা, কাল আসছ ত? 

অলক- নিশ্চয়ই আসব স্তার ; এই 18১0:9$0:য র উপর কেমন একটা 
আকর্ষণ_-এথাঁনে না এলে, মনে হয় সারাদিনটা বুথা গেল। 

মিন বানু যাবার সময় এই কথাই বল্ছিলেন। আপনাকে কিছু 
বলে যেতে পারেন নি বলে তিনি বারবার ক্ষমা চেরে গেছেন ১ 

আর আপনাকে উদ্দেশ করে এখাঁন থেকেই প্রণাম করে গেছেন । 

সেন-কেঃ, লতিকা? হ্যা ভাঁল কথা, বলতে ভুলে গিুলাম__ 

ম্যালেরিয়ার ওপর উনি যে প্রবন্বটা লিখেছিলেন, নিউইয়র্কের 

এক 12790108] জার্নাল তা প্রকাশ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভাল 

21009019100 পাওয়া গেছে । ওর নামে ৫০০২ টাকা 

এসেছে । হা, দীড়াও- আমি আনছি টাকাটা; ওকে দিয়ে 

দিও ত! 

| (প্রস্থান ) 

অলক- হাঃ হাঃ হাহ। 

( একটু পরে নোট হাতে পুনঃ প্রবেশ ) 

সেন--কে যে চীৎকার করে হাসলে ! এই নাও, ওকে দিয়ে দিও । 

অলক---আমাকে দিচ্ছেন কেন, স্তার? ও'কেই দিতে পারতেন । 

সেন--সবাঁই সমানঃ আমার সবাই সমান । 

অলক---ত1 হলে আমি এখন ধাব স্তার ? 

সেন-যাবে! কিন্ত আজ তোমাকে বিদায় দিতে কেমন যেন 

কি হচ্ছে! 
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অলক-কেন স্তাঁরঃ আমি ত কালকেই আঁপব। 

সেন-_-আচ্ছা। 
( অলক গ্রফেসর দেনকে প্রণাম করিয়া! প্রস্থান করিল ) 

সেন-_এর1 কি সব." হা**'এ বিপ্লব !'*ভজুয়া'* ভঙজুয় ! 
(প্রবেশ) 

ভঙুক্বা_-কি বলছেন, বাবু? 

সেন-_গাড়ীটা বের করত) অর হ্্াবেয়ারাকে আমার বেরুবার 

কোটটা দিতে বল। 

( ভজুয়ার প্রস্থান -ও একটু পরে বেয়ারা কোট লইয়! প্রবেশ করিল ) 

সেন__( কোট পরিতে পরিতে ) দেশের যুবশক্তি উন্নতির মুল..কিস্ত তাঁর 

নিয়ন্ত্রণ না করলে কি হবে! বাঁণের স্রোতে জমি উর্বর করেঃ 

কিন্তু বাঁধ যদি না থাকে, সে স্রোত মানুষের জীবনকে যে 
বিপন্ন করে তুল্তে চায় ।' 

বেয়ারা--বাবুঃ গাঁড়ী বের করেছি । 
সেন--ওঃ 1. * হাত, 

(প্রস্থান) 

পঞ্চম দৃশ্য । 
( লতিকাদের বাড়ীর সংলগ্ন বারান্না--দাছু ও সবিতা বসিয়া! আছেন ) 

দাছু--একদিন বিশ্বীস করতাম মা, আমার সোণার ভারতবর্ষের হৃৎপিণ্ড 

থেকে রক্ত চুষে খেয়ে খেয়ে যাঁরা তাঁকে পাঁওুর করে তুলেছে, 
তাদের সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন । গুপ্ত হত্যায় আমার তখন 

পূর্ণ মমর্থন ছিল? চট্টগ্রামের অন্ত্রাগার লুষ্ঠন আমি শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখেছিলাম । এই কার্ধোর ধারা হোতা, আজও তাদের মধ্যে 
অনেকে বেঁচে রয়েছেন । তাদের আমি প্রণাম জানিয়েছি। 
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কিন্ত আঁজ অভিজ্ঞত] দিয়ে বুঝেছি মা, রক্তের দাগ রক্তে ধোয়া 

বায় না-_সমস্ত জায়গাট! রক্তলিগু হয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে; তাই 

অহিংস নীতিকে আর তীর অঙ্টাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমার 

মনে হয়, পরাধীন ভারত যদি মুক্তি পানর তাহলে তার পথ মাত্র 

এ একটা । | 

সবিতা--আপনার ফল খাবার সময় হয়েছে বাবা; দেব? 
দাতু--দাও***। 

সবিতা-তাহলে আপনি এখানেই একটু অপেক্ষা করুণ; আমি 

এক্ষুণি নিয়ে আস্ছি। * 

দাছু--আচ্ছা । 

( সবিতার প্রগ্ভান ও লতিকার প্রবেশ ) 

লতিকা- দাদু ! 

দাছু--কি রে ভাই? 

লততিক1--তোমাকে একটা কথা বলব ; রাগ করবে ন!ত ? 

দাঁ়--তুই কখন এলিরে ? আজ এত সকল সকাল ল্যাবরেটরী থেকে 

ফিরেছিস যে! 

লিক? এমনি, ভাল লাঁগছিল ন1। 

দাছু--ত1 কি করে লাগবে বল! যে বয়সের বা; এখন কোথান্ন চার 

পাঁচটা] ছেলেপুলের মা হয়ে পায়ের ওপর প' দিকে বসে কাথা 

সেলাই করবি; তাঁনয়! কেবল লাবরেটারী আর টেষ্ট টিউব 

_ টেষ্ট টিউব আর ল্যাবরেটারী | 

লতিকণ দাদ, আবার ! আমি এমন চটে যাব আগুন হয়ে-""'*, 

দাঢু--দেখিস, আগুনে গলে আবার যেন জল হরে যাস নি।, 

লতিক-্-ন দাদু, শোন না! আজ রাত্তিরে একটা মিটিং আছে। 

আন্তে রাত্তির হবে । তুমি মাকে বলো ম1 যেন রাগ করে না । 
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দাঁঢ-_-কিসের মিটিং রে? 
লতিকা-_-একটা বিরাট দল গড়ে তোলা হচ্ছে শাসকের বিরুদ্ধে। সারা 

ভারতবর্ষে তার শাখা প্রশখ! হবে; তারপর'*'**' 

বাঢু--শান, শোন, একটা মজার ঘটনা মনে পড়ে গেল। একবার 

কাগজে দেখেছিলাম-:]] [09194851906 সাত] 11্চ্য 
3০০1%যর 1)9867)--0)97) ০ 211) ভাবলুমঃ সার! ভারত 

জুড়ে একঠা প্রতিষ্ঠান ! দেখাই যাক কি ব্যাপার। তাঁরপর 

যে ঠিকাঁন! দেওয়া ছিল তা খুঁজে খুঁজে গেলুম। প্রথমে বড় 
রাস্তা--4$৮০00০9১ তারপর ১:০%৭, তারপর 1০, তারপর 

77০ 1809, তারপর 101০০1090 10769) সেই লেনের শেষে 

একট] দৌতল1 বাড়ী-মনে হল, জব চাণকের অ|মলে 

তৈরী, ভেতরে ঢুকে দেখলুম একটা মেস--তাঁর একতলায় 

একটা ছোট কুঠুরী; সেই কুঠুরীতে ছুটো ৪০০, তার একটাতে 
সম্পাদক থাকেন, উপস্থিত 81601) করেন আর 1) 4. 

পড়েন । সভা সেইখানেই হবে-তারপর, রাগ করে চলে 

এসেছিলাম । 

লতিক1_ আঃ দাদু! কি বকতেই তুমি পার। হা! শোন, এযা! 
মা আসছে ; আর বলা হল না "' 

( নবিতা ফলের রেকাবী হস্তে প্রবেশ করিলেন ) 

সবিতা আবার তুমি বাবাকে জালাতে এসেছ ? 

লতিক1-বাঁবারে বাবা ! দাদুর সঙ্গে একটু কথ! বলেছি, অমনি না 
টিক্টিক করছে...... 

দাঁদু--নাঁরে না বস্, এই নেঃ খ|। 

লতিকা_আমি এই মাত্র খেয়েছি দাছু! তুমি খাও। বাঃ! মী, 
তুমি কি নুন্দর ফল কাটতে পার। 
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সবিতা_থাক্, আর আমাকে খোসাঁমোদ করতে হবে না। 
লতিকী-_জাঁন দাঁছু, মা অমাঁকে মোটেই দেখতে পারে না। তা' হলে 

দাছু, তোমার কোন আপত্তি নেই ত? 

দাঁছু--( খাইতে খাইতে )--কিসের আপত্তি? 

লতিকা_বারে। মিটিংএর' কথ] বললুম না! 
দা-_কত রাত হবে? 

লতিক1--ন"টার মধ্যে ফিরব। 
সবিত1--একে রাত্তির, তারপর চারিদিকে গুলিগোঁলা চল্ছে ) এর 

মধ্যে না বেকুলে চল্ছে না? না না, তোমার গিয়ে কাজ 

নেই। 

লতিকা_আমায় যেতে হবে মা, তোমায় ত বলেছি, আমি যদি লেখা 

পড়া না শিখতাম, তাঁহলে হয়ত ঘরে বসে থাকতাম ; কিন্তু 

এখন তা হয় না। তুমি বারণ করে। না মা। 

সবিতা--তা হলে তুমি যাবেই ? 

লতিকা- হা? । 

সবিতা_ষদি যাবেই, তবে দাছুর মত নিতে এসেছ কেন? 

লত্তিক-কোন অকাঁজে যাচ্ছি নাত ম1, যে ভয় করব! তাই “্মথ্যে 

তোমাদের ভাবিয়ে কি লাঁভ ? 

দাছু-.আমি একটা কথ! বলব, রাগ করবি নাত? 

লর্তিকা--ন! দাছু, রাগ করব কেন? 

দাহু-_কি জীনিস্ ভাই, আমাদের দেশে মেয়েদের কাঁজ অন্তঃপুরে | 
বতিকা-কিল্ত দাহ, বাইরে যখন বিপ্লব, ঘরেও বিপ্লবের ঢেউ 

আসবেই ; সেই বিপ্লবের ত্রোতে মেয়েদেরও ভানতে হবে । 

দ্াহ-_কিস্তু চিরকাগ কি প্রথা চলে এসেছে, তুই শিক্ষিত মেয়ে, 
তোকে তা বোঝাতে হবে না। 
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লতিক1-_কিস্তু দাছ্, যেদিন এ প্রথার হৃষ্টি হয়েছিল সেদিন সমাজে 

ংসারে এ সর্বনাশ! বিপ্লব আর অশান্তি দেখা দেয়নি | 

দাছ--কে বললে, ভাই? সমাজ তখন সবে প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, কাজেই 

তখন অনিয়ম ছিলই, তাই অশান্তির ও অভাব ছিল না। 

লতিকাঁ_কিন্ত সে অশান্তি এত ব্যপক ছিল ন1 দাছু। তাছাড়া 

তার রূপও ছিল আলাদ]1 । 

দাঁছু--কিন্ত অশীত্তিকে যে শাস্তি দিয়ে জয় করতে হয় ভাঁই। 

লতিক1--ন1 দীছু, সে অশাস্তি একের; কিন্তু ছুনিয়া যখন অশান্তি 

হয়ে ওঠে, শোষক যখন শোঁধণের তীব্র আকাজ্ষার অশান্ত 

তখন শোধিত যদি শীস্তির পথের পথিক হয়; সেশাস্তি যে 

মৃতুযু দা । 

সবিতা_-মিথো তর্ক করোন] লতি ;) তোমার যাওয়া হবে ন1। 

লতিকা-_না মা বাধা দিও না। আমি যাব; আর তা ছাড়া নিথ্যা 
ভয় করছ তুমি । ন"টার মধো ত ফিরে আসছি আমি। রাগ 

করোন। ম! লক্ষীটী! কথায় কথায় তোমরা যদি এমন রাগ 
করো মা, তাহলে আমার কেমন উৎসাহ হারিয়ে, ষায়। 

( থামিয়। ) যাব মা? 

সবিতা--( একটু পরে ) আচ্ছা যা; কিন্তু আমাঁদের গাড়ীতে করে, 

যাবি ত? সঙ্গে দারোয়ান আর দু'জন চাকর যাক্। 

লতিকা-"বেশ ত যাক না। আমি প্রথমে মণিকাদের বাড়ী যাব, 

তারপর মিটিংএ যাব। 

সবিতা-_-ওরাও যাবে নাকি ? 

লতিকা- হা । 

সবিতা এখুনি যাবি ? 
লতিক।-্যা, আটটাত বাজে; মিটিং বসবে ঠিক আটটায় । 
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সবিতা তাহলে তাঁড়াতাড়ি ফিরিস কিন্তু'** 

লতিকা--আচ্ছ! দাছু, তাঁহলে যাঁচ্ছি। 

দাছু-- আচ্ছা, তাড়াতাড়ি আসিস্ ভাই ! 

সবিতা--দূর্গা ! দূর্গা ! 

( লতিকার প্রস্থান ) 

সবিতা--যেতে দিয়ে ভাঁল করলুম কি বাবা !--আঁমার মনটা যেন 

কেমন করছে । কতদিন*ত ও রাত্রে বাইরে যায়, কিন্তৃ-*" 

নাঢু--.ভবোন1 মা, ভেবোন1; মায়ের মন কিনা মা! 
( বেয়ার! কার্ড লইয়! প্রবেশ করিল ) 

সবিতা--কি রে ? 

(বেয়ার! কার্ড দেখাইল ) 

দাতু--কি হল? 

সবিতা-.ক এসেছেন !--( কার্ড দেখিয়। ) ও প্রফেসার সেন এসেছেন । 
* ওরে তাঁকে এইখানে নিয়ে আয়। বাবা, প্রফেসার সেন 

এসেছেন ; বেয়ারা তাঁকে এখানে আনছে । আমিও 

ভিতরে যাই । 
[ সবিতার প্রস্থান। বেয়ারর সহিত সেন প্রবেশ করিলেন ) 

বেয়ার বাবু, বাবু এসেছেন ! 
( বেয়ার প্রস্থান করিল ) 

দাছু--আনুন, আনুন, প্রক্ষেসর সেন ! আমি অন্ধ, তাঁই আমার পরম 

সম্মানিত অতিথি আপনি-_আপনাকে নিজে গিয়ে সন্বর্ধন। 
করতে পারি নি। 

সেন- আপনি অন্ধ? কিন্তু শুনেছি, আপনি একজন ভাল শিকারী । 
দ্বাহু--ই্যা, ছিলীম । তারপর হঠাৎ বুড়োবয়সে গ্লরকোমো হয়ে আমার 

দৃষ্টি শক্তি হারালুম । 
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সেন- গ্রকোমো ! গ্লকোমে। সারাতে গিয়ে অন্ধ? হায়! হায়! এই 

আমাদের দেশের চিকিৎস! ! 

দাডু--কিন্ত, এর জন্য আমি বিশেষ ছুঃখিত নই গুফেসর সেন ! ছুনিয়ার 
অনেক কিছু দেখেছি, যা দেখবার-_য1 দেখবার নয়, এমন বহু 

দৃম্ত দেখেছি) তাই আজ আর দুঃখ হয় না ! 

সেন- আমি লতিকাঁর কাছে এসেছিলাম, মিঃ বাসু ! 

দাছু--লতিকা”ত এই একটু আগে বেরিয়ে গেল। কি একটা মিটিং 

আছে বলে"** 

সেন-উঃ! মিটিং, মিটিং !.'..."ন1 না, মিঃ বানু! আমার আজ 
মোটেই ভাল লাগছে নাঁ। সমস্ত দেশময় চলছে এক নারকীয় 

বাপার--বলে 'ম্বাধীনতা” ন্বাধীনতা”- আগে যোগ্যত! অর্জন 

কর, তা নয়******লতিকাকে আমি বাধা দেব বলে এসেছিলাম । 

সে কতক্ষণ আগে বেরিয়েছে ? 

দ্াহু-_-এই মিনিট পনের হল। 

সেন-আমি ঠিক সময়ে ল্যাবরেটরী থেকে বেরিয়েছিলাম । হ্ঠীৎ 
গাড়ীর টায়ার পাঞ্চর হয়ে; আমার অনাবশ্তক দেরী হয়ে গেল। 

দ্াছ--লতি বল্ছিল, এখান থেকে অলকের বাড়ী যাবে; তারপর 

সেন--সে আর একদিন হবে, মিঃ বাস! আজ আমি যাই, আচ্ছা 
নমস্কার । | 

( বেগে প্রস্থান) 



৪৬ বেধেছে সংঘাত 

দাঁছু-_( উচ্চৈঃম্ঘরে )--সবিতা ! 
সবিতা (প্রবেশ )__কি বাব] 

দাত্ু-চলে গেলেন--কিছু ন] থেয়ে চলে গেলেন। 

সবিতা কিন্ত বাবা, উনি কি বলে গেলেন? মনে হল, উনি যেন 

ভয় পেরেছেন । 

দাঁ--বৈজ্ঞানিক মান্থষ_চিরদিন বই নিয়ে কাটিয়েছেন--শুধু ল্াবরেটরী ॥ 
আর রিসার্চ । ছেলে মেয়ে চটোকে বড় ভালবেসে ফেলেছেন, 

তা চারদিকে গণ্ডগে।ল--ওদের সেদিকে মাত্তে দেখে একটু 

ঘাবড়ে গেছেন । 
সবিতা_কিন্তু আমীর যে ভয় বাড়ছে বাবা! অত বড় বিদ্বান লোক, 

উনি যদি অমন ভীত হয়ে পড়েন, ত আমার মত লোক সাহস 

কি করে পাবে বাবা 

দাদু-_ওরাঁ যে বৈজ্ঞানিক মা! পাঁগল--একটুতে উতলা হয়ে পড়েন। 

দাছু--তুমি ত জানে] মা, গত যুদ্ধে আমি ছিলাম মেসৌপটেমিয্বায় । 

দেশ দেখবার ইচ্ছা ছিল প্রবল, কিন্তু আরও কি মনে হয়েছিল 
জান মা-দেশকে স্বাধীন করতে গেলে তার জন্য সৈনিকের 

প্রয়োজন, যুদ্ধ শিক্ষা প্রয়োজন; তাই সৈম্তবাহিনীতে যোগ 

দিলাম । আশ ছিল-এমনি হাজার হাজীর লক্ষ লক্ষ লৌক 
যদি যুক্ববিগ্রহ শিখতে পারে, তবে আমাদের দেশও স্বাধীন 

হবে) কিন্তু তা হল না, তা হয়ও না! কিন্ত পরাধীনতার 

বেদনা আমরা মর্শে মর্মে অনুভব করেছি মা। তারপর দাশুর 

কথা মা ছ'ছুবার সে জেলে গেল) বঙ্িম, চিত্তরঞ্জন, সভাষের 
দেশের যোগ্য লোক ছিল সে মা; তাঁরই উদ্দীপনায় আমি 
রায় বাহাদুর থেতাব প্রত্যাখ্যান করেছি; আমাদের সন্তান 
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এই লতি । দেশের এই ছুর্দিনে ওর মন যে টানবেই মা। 

এ যে রক্তের ডাক; এ ডাকে ও সাড়া না দিয়ে 

পারবে না। 

সবিতা--কিন্তু বাব, ও যে আমার একমাত্র সন্তান 

ঘাছ__আমি প্রাচীন মা, আজ আমি অন্ধ) তবু মনে প্রাণে আজ 
আমি তরুণ, বাবা যখন মারা যান, আমি তখন পথের. 

ভিখারী । ভাগ্যান্বেষণের জন্ত সারা পৃথিবী আমার ঘুরে 
বেড়াতে হয়। সারাটা জীবন ভারতবর্ষের বাইরে কেটে গেল, 

তাই বাঙ্গালীর মজ্জাগত মনোভাব আমাকে কাবু করতে 

পারে নি। তাই আমি বলি মন্তানকে বুকে টেনে নাঁও মা) 

কিন্ত ন্যায়ের জন্য, ধমের জন্য, দ্বদেশের জন্য, সে সন্তান যদি 

বুক ছিড়ে চলে ধায়, আবার বুক বীধতে হবে ম1) কাতর 

হলে চলবে না। 

সবিত -কিন্ত ও ছাড়া আর যে আমার কেউ থাকবে ন! বাবা! 

'দাঁছু--তুমি মা) তুমি কাতর হয়ে যদি কাদ, ওবে তোমার সস্তানের 

অমঙ্গল হবে। --কিন্তু তুমি যদি আত্মবিশ্বাস-পরায়ণা হয়ে 

তোমার সন্তানকে আশীর্বাদ কর, সে আশীর্বাদ তার অঙ্গ 

রক্ষাকবচ হয়ে থাঁকৃবে | 

সবিতা-তবে তাই হোক, বাবা ! 
( ধীরে প্রস্থান ) 

দাত (শ্বগতঃ ) বুকটা যেন কাপছে ! না না, ওসব হবে না***ওনব হলে 
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ষষ্ঠ দৃশ্য 

(স্থাম-৩৭মং, হরিশ সরকার পোড--তবগর্ভঃ একটি কক্ষ, অন্ধকারময়। একটি 

প্রদীপ হলিতেছে। একটি ভাঙ্গ৷ টেবিল, তাহার উপর একটি ঘড়ি, গ্যালাম 

দেওয়! আছে আটটা । টেবিলের চারপাশে কটি পুরানো টিনের চেয়ার 
আছে। ঘরের চুণ বালি প্রায় খনিয়া গিয়াছে । ঘরের জানালা 

নাই, একটি মাত্র দরজ!, দরজ। বন্ধ, তাহার গায়ে লাগান 

সিশড়ি। ঘরের মধ্যে একটি পুরানো! আলমারি, 

তাহার ছু একটি কীচভাঙ্গ।। চতুর্দিকে 

একটি বিশ্রী ভীতিপ্রদ আবহাওয়া! । ) 

(একটি চেয়ারে বপিয়া আছেন বিপ্লবী হুর্যকান্ত সেন-_শাদ? সার্ট ও ধূত্তী পরনে, 

খালি পা, চুলগুলি উক্কোথুস্কে | ) 

সূর্সকাত্ত--€ টেবিল হইতে ধীরে ধাঁরে মুখ তুলিয়া )--অশিক্ষার, অনাচারে, 

দেশ আজ দুর্নীতি পরায়ণ হয়ে উঠেছে। পরাধীনদের জালা 

সইতে পারি না! কিন্তু তবু নিজের দেশের লোককে বিশ্বাস 
করতে বাঁধা লাগে। মনে হয়, মীরজাফরের প্রেত সারা বাংলার 

লোককে ভর করে রেখেছে । (গায়ের শব্দ__হূর্ধকান্ত ছাদের দিকে 

চাহিলেন )-_পায়ের শব্দ !""না, বিশ্বাস করতে বাধে; অথচ ন। 
করেও পারি নাঁ। ( আলমারী হইতে একটি বাক আনিলেন ও তাহার 

মধ্য হইতে একটি পিস্তল লইয়া কোমরে গু'জিলেন। ঘড়িতে আটটার 

এ্যালার্ বাঞজিল--সংগে সংগে দরজায় সন্তোষকে দেখা! গেল তাহাকে লক্ষ্য 

ম! করিয়া হুর্যকান্ত পিস্তলের বাক ষথাস্থাণে রাখিয়া! দিলেন ) 

সম্তোৌোষ-আমি এসেছি ! (তাহার গল! কীপিয়া গেল ) 

হুর্ধ-( চমকিয়া ) কে? 

সন্তোষ্আম | 
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কুূর্ব-_ওঃ! এস, বস এখানে; আমি একটু বাইরে যাব। একবার 
দেখে আসতে হবে। 

(প্রস্থান ) 
সন্তোষ--( বাইরের দিকে চাহিয়া একটু পরে আস্তে আন্তে উঠিল ৷ দরজার কাছে 

গিয়া )--মিঃ রায় ! 

(মিঃ রায়__পুলিশ অফিসারের প্রবেশ) 

মিঃ রাঁয়-_কি ব্যাপার সম্তৌষবীবুঃ হবে ত? 

সন্তোষ__নিশ্চয়ই ; এই দরজার বাইরে যে দরজা আছে, ওটা দিয়ে 
আর একটা পাশের ঘরে যাওয়া যায় । আপনারা এখানে 

থাকুন । দরকার হলেই, অ।মি ঝাঁশি বাজাব। 

মিঃ রায়_আচ্ছা। 

সন্তোষ_ওই পায়ের শব্দ ! যাঁন্ঃ সরে যাঁন। 
(মিঃ রায়ের বেগে প্রস্থান ) 

না রিভলবারগুলো সরাতেই হবে । 

(আস্তে আস্তে বাক্সটি আলমারী হইতে লইয়া আলমারীর তলায় রাখিল ) 

না, না, আমি মরতে পারব না। সতী, সতীকে ছেড়ে আমি 
মরতে পারব না । (শব্দ__সস্তোবের চমক )-কে? ( ভীতভাবে 
দরজার দিকে গমন )১--ওঃ চাঁমচিকে ! আমি গুগুচর 1.--**শ্যারা এই 
সৌণার দেশকে--.**পেটের দায়ে-.কেউ বুঝবে ন11.....কে? 
কে? উঃ কি সাংঘাতিক আরহাওয়া! ! নাঃ সাহস রাখতে 
হবে''***'কে ? কে? 

( হুর্ঘকান্ত প্রবেশ করিলেন ) 

সুর্ধ--হাঃ হাঃ হাঃ! 

(দরজায় দাড়াইয়! হুর্যকান্ত উন্মাদের যত হাসিতেছেন ) 

সম্তোষ--( ভীত ভাবে ) জ1'*'আ্য1."আপনি? 
৪ 
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কুর্ধ-ৃহ্যা! এত সহজে ভয় পেয়ে যাচ্ছ? তোমাকে বড় অস্থির 
দেখাচ্ছে সম্তোষ। তুমি কিছু করেছ? 

সম্তেষ--না না, সতা বলছি, আমি কিছু করিনি । 

সুর্ঘ একি ) সন্তোষ! তোয়ার গা কাপছে কেন? তবে কি তুমি 
পুলিশের গুণ্ুচর ! তোমার পরামর্শে আমি এখানে মিটিং 

করব ঠিক করেছি। তুমি'**** 
সম্তোষ--না না, আমায় বিশ্বাস করুন-আঁপনি আমায় বিশ্বাস করুন ! 

কুর্ঘ--হ্যা, বিশ্বাস করব বই কি! বিশ্বাস করব বই কি! বিশ্বাস 
করতে পারেনি বলে, আওরঙ্গজেবের দিল্লীর সিংহাসন টল্মল্ 

করে উঠেছিল ।--কিস্তু তবু যেন সন্দেহ*****'সন্দেহ'****"আজ 

সারাদিন কি এক অকারণ সন্দেহে আমার গা ছম্ছম্ করছে, 

বুক কেপে উঠছে । 

সন্তোষ-ও আপনার মনের ভুল। 

হুর্য-আঁমার মনের ভুল! হয়ত তাই। কিন্তু, বিপ্লবী স্ুর্যকান্ত, 
সেনের এ দুর্বলত1 ৮০৪৪৭০ না'** 1 

( লতিকা ও অলকের প্রবেশ ) 

সম্তোষ-- আনুন কমরেড বাস, আম্থন ! 

অলক--আমাদের করেক মিনিট দেরী হয়ে গেছে । (হৃর্যকান্ত নীরব ) 
একটু গ্রক্নোজনীক্ন কার্জ ছিল কিন!। 

হুর্ঘ-চুপ কর) তাহলে আজ থেকে তোমরা তিন জন এই রক্ত সংঘের, 
সভ্য! এবং সভ্য হতে রাজী আছ ? 

সকলে হ্যা। 

হূর্--কিস্ত এর ধথারীতি সভ্য হতে গেলে, আগে তোমরা যে বর্পক্ষম। 
তার প্রমাণ দিতে হবে। 

লতিক1--আমর! রাজী । 
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অলক--আপনি বলুন, কি করে আমর! যে সক্ষম তাঁর গ্রম।ণ দেব । 

হুর্ধ-_বাস্ত হও না। অকারণ ব্যস্ত! বুদ্ধি এবং ইচ্ছার প্রাখর্য সম্বন্ধে 
সন্দেহে আনে । এই যে যাঁরা হুজুগে মেতে ইটের সাহায্যে 
শাসককে তাঁড়াবে বলে লেগেছে, ওর] দেশকে ভালবাসে না- সে 

কথা আমি বলিনা। ওর] দেশের শ্বাধীনত। চার-_ স্বাধীনতার 

জন্য ব্যাকুল। কিন্তু স্বাধীনতা লাঁভ করবার যোগাতা অর্জন 
করতে সচেষ্ট নয় । ওর! প্রয়োজন হলে ডিফেন্স কমিটি করতে 
ব্যগ্র হয়, কিন্তু শরীর মনের স্বাস্থ্য ফেরাবার কথা চিন্তাও করে 
না। ভাঁবে'***ত১, 

লতিকা-_-তবে কি আপনি রক্তপাতকে ভয় করেন ! 

সূর্ধ-_( আত্বস্থভাবে ) রক্ত.*-*****. রক্ত-...****" রক্ত চাই! বিদেশী শাসক 
আমার জাঁতির ধমনীতে ছুরিকাঘাত করে, পলে পলে রক্ত 

শোঁষণ করে আমাদের মৃত প্রায় করে ফেলেছে! সে রক্তকে 

উদ্ধার করতে হলে, রক্তের বদলে চাই রক্ত) আর তার জঙ্চ 

চাই সংঘবদ্ধ গ্রচেষ্টা। আমাদের দেশে যে সমস্ত রাজনৈতিক 
দলগুলি আছে, ওরা তা. পারছে না। তাই আমরা নোতুন 

ভাবে সংঘবদ্ধ হতে চাই বৈজ্ঞানিক উপায়ে। 
লতিক1_-আমাদের সে ক্ষমত। প্রমীণ করবার সুযোগ দিন। 
হুর্ধ-_ নিশ্চয় দেব, (উঠিয়া আলমারি হইতে একটি ব্যাগ আনিলেন) এতে লোহা 

কাটা করাঁত, এসিড ইত্যাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্রাম আছে। 

আজই রাত্রে তোমর] চলে যাঁও। বর্ধমানের পরের ষ্টেশনে 

টেলিগ্রাফের তাঁর সমস্ত কেটে দিয়ে কাল নকালে এসে আমার 

সঙ্গে দেখ! কোরে! এখানে । 

অলক-_বেশ তাই হবে। 
স্ুর্থ-.-( হাত তুলিলেন )। 
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সম্তোষ-আমায় কি করতে হবে বলুন ? 
হুর্ঘ-_ তোমায় আজই সংঘের সভা করে নেব। তারপর তোমার কাজ 

হবে দেশের তরুণ ও তরুণীদের এই সংঘের সভ্য নির্বাচন করা। 

অতি কঠিন কাজ তোমায় দেব সন্তোষ; তার আগে বুকের 
রক্ত দিয়ে কটি সতের তোমায় স্বাক্ষর করতে হবে। 

সম্তোষ--বাইরে কিসের শব্দ হচ্ছে। 

হুর্য--তোমরা বস; আমি এখনি আসছি। 

অলক--আমরা যাব ? 

সুর্য-বস, আমি এখুনি আসছি । তারপর..'"""  প্রস্থান। 
অলক”-বুকের মধ্যে কেমন একটা শিহরণ এসেছে সম্তৌষবাবু। মনে 

হচ্ছে, দেহের প্রতি রক্ত কণায় যেন জোয়ারের বেগ এসেছে। 

সম্তোৌষ-_-আপনার মত সকলে যদি দেশের ডাকে এমন করে ছুটে আসে 

তবে ভারত মাতার শৃঙ্খল খুলতে আর দেরী হবে না, কমরেড 
চৌধুরী ॥ ( বাশীতে ফু" দিল) 

( সংগে সংগে হুঞ্জন পুলিশ অফিসারের প্রবেশ-_অলক সহস। ছুটিয়া পলাইয়! গেল) 

লতিক1--পুলিশ ! (তাড়াতাড়ি ব্যাগট্টি তুলিয়া লইল ) 

মিঃ রায়--মিং ঘে|ষ 3 ফান, যান, ওকে ফলো করুন| ওকে এ্ারেই 
করতেই হবে। (রায় লতিকাকে আটকাইয়া দাড়াইল ) 

লতিকাঁ_একি সন্তোষবাবু, আপনি-'**"**** তুমি স্পাই! আমার 
গোড়াতেই সন্দেহ হয়েছিল) কেবল বিপ্লবী হৃর্যকানস্ত সেনের 

অন্ুচর বলে তোমায় কিছু বলিনি । 

রাক--( লতিকাকে) তোমার নাম কি? (হাত ধরিল) 

লতিকা-আমার হাত ছেড়ে দিন। 

রায়স্ল্কফথার জবাব দাও । 
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লতিকাঁ_জবাব দেব) ভদ্র হয়ে কথা কন্। আমাকে অপমান 
করবার কোন অধিকার আপনার নেই। 

রাক্_ (হাত ছাড়িয়া) তরুণী যুবতী তুমি) অন্ধকার রাতে একল! এক 
যুবকের সংগে এইট নির্জন বাড়ীর মাটির তলায় ঘরে বসে আছ 

তুমি। ভদ্র ব্যবহার আশ! করতে তোমার লজ্জা করে না? 
লতিক1--91)0৮ 01) 7০00. 00৫. 

সন্তোষ--কি করছেন, মিঃ রক্ন? ও'কে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে মুখ 

বন্ধ করে কনেষ্টবলদের হাতে দিয়ে দিন, পাঁণ্া এলে বলে; 
তাকে এ্যারেষ্ট করতে হবে ত! 

রার--ভাল চাও ত আমার সংগে এস। 

[ লতিকা চলিল। 

সন্তোষ আঃ, কি করছেন মিঃ রায়? ব্যাগটা সংগে নিন্। ওতে 

এ্যাসিড, লোহা কাটা করাত সব রয়েছে । ওঁর] রেলওয়ে তার 
কাটতে যাচ্ছিলেন, তা' প্রমাণ হবে কি করে ? 

[মিঃ রায়ের ব্যাগ ও লতিকাকে লইয়া প্রস্থান ] 

সস্তোষ__তাঁড়ীতাঁডি পাশের ঘরে লুকিয়ে পড়ন--দেখবেন, উনি যেন 
চেঁচিয়ে না ওঠেন । যান, যান্.-.*** 

মি 

[ মিঃ রায়ের প্রস্থান । 

[ হুর্যকান্তের বেগে প্রবেশ ] 

কুর্যকান্ত-_সম্তৌোষ ! সন্তোষ! মনে হল-*.*."না নাঃ আমি দেখিছি 
কেকাকে যেন তাড়া করে" নিয়ে গেল। মনে হল, অলক । 

তবে কি পুলিশ*.***আ্যা ! অলক, লর্তিকা কোথায়? সন্তোষ ! 

সস্তোষ(কুরহাদি) 
হুর্য-_ওকি,..**তবে, সন্তোষ-**তুর্মি ! 

গ সম্তোষ বাণী বাজাইতে উদ্ভত ] 
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হূর্ঘ-শয়তাঁন ! [তাহার হাত হইতে বাশী কাড়িয়! লইল--ধবস্তাধ্ত্তি ] 

কুর্য-_] কাড়িয় লইয়! ]--শয়তান ! তোমায় আমি কুকুরের মত গুলি 

করে মারব । [ছৃটিয়া আলমারির কাছে দেখিয়। ]--একি, আমার 

রিভলভারের বাক্স ? সন্তোষ, মতি বল**আমার হাত থেকে তুমি 

নিম্তার পাবে না| [ সস্ভোষ পলাইতে উদ্াত--তাহাকে ধরিয়া! ফেলিয়া ] 

-কেন একাজ করলে? অপদার্থ কন একাজ করলে? 

রিভলভার সরিয়ে রেখে ভেবেছ, বেঁচে যাবে । তা'হবে না; এক 

আছাড়ে অমি তোমায় সাবাড় করে দেব । 

সস্তৌোষ__ন! না না, আমায় মারবেন না। আমার স্ত্রীর যক্মারোগ হয়েছে ) 

তার.."দিনরীত মুখে রক্ত উঠছে***মরে যাঁবেই***( নীরব ) লৌকের 

দোরে দোরে ঘুরেছি টাকার জন্ত, কেউ দেয়নি? দূর দূর করে 

তাড়িয়ে দিয়েছি । শেষে এই হীন কাঞ্জ***আমি জীনি সে মরে 

যাবেই'**কিস্ত আমি যদি মার যাই, সে'*"আমার সতী"** 

কূর্য--সস্তোষ! সন্তোষ! একটা মরণীপন্ন নারীর ক্ষনিক ম্থথের জন্য*** 

[ এক বিষাজ অগ্নিময় দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল ]--অলক, লতিকা 

কোথায় ? 

সম্তোষ-_পুলিশ গ্যারেষ্ট করেছে। 

শুর্ষ__তাহলে পুলিশ এসেছে এখানে | [ পলাইতে উদ্যত ] (ূতুজার কাছে 
মিঃরার.) 

রায়- কোথায় পালাবে বন্ধ--সার] বাঁড়ীটা পুলিশ ঘেরাও করেছে। 

সুর্য"-হাঃ হাঃ হাঃ [ উদ্মাদের অট্রহাসি ]| 

রাক্স 1১89 2] সুর্যকান্ত ! কুখ্যাত বিপ্লবী হৃর্যকাস্ত সেন ! 

শুর্য--ছাঃ হীঃ হাঃ” অটহাদি ] 

বয়-_))87208 07 কুর্যকাস্ত ! মহীমান্ঘ সআ্াটের নামে আমি তোমায় 
শ্রেণীর করলাম। | 
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হুর্ধ--অত সহজে নক্স বন্ধু! বিপ্লবী হূর্যকাস্ত সেন জীবনে কারুর বন্দীন্ত 
হ্বীকর করেনি কোনদিন । দেশ জননীন্স স্নেহের বন্ধন ছাড়! 

আর কোন বাধন তাঁকে বাঁধতে পারে নি। 
[ হঠ'ৎ রিভলভার বাহির করিয়!]--বিদীয় বন্ধু! 

রায়--পিস্তল নামাঁও ! 

হুর্-শোন বন্ধু! আমি পণ করেছিলাম-আমার পর-পদানত 

ভারতকে স্বাধীন করব। রক্তের পথ আমি বেছে নিক 

ছিলাম । কিন্তু হলনা__-হোৌঁতে দিল না, ব্রিটিশের গোলাগুলি 

নয়--আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর লৌক বলে যাঁরা গর্য করে, 

রজার উচ্ছিষ্ট ভোজী সেই স্বার্থপর লোলুপ কুকুরের দল । 

বিদায় বন্ধু! [ গুলী করিয়! আত্মহণ্য)। 

[রায় ছুটিয়া সেইদিকে গেল। সন্তোষ চুপ করিয়া দড়াইয়া--তাহার 

দুখে উজ্জ্বল আলোকপাত ] 

সপ্তম দৃ্ 
[ প্রফেসর সেনের ল্যাবরেটরী-_প্রফ়েসর সেন একা বসিয়া একটা গব্ষেণায় ব্যস্ত 

রহিয়াছেন। তিনি একবার আসিয়। পুস্তক পাঠ করিতেছেন ; অন্যবার 

পরীক্ষানলের নিকট গমন করিতেছেন ; আবার অস্থি হইয়া পায়চারি 

করিতেছেন। বকমন্ত্ন্ তরল পদাথের স্কীতি অনুভব করিলেন ] 

'সেন-না না, হল না) আমায় আবার পরীক্ষা করতে হবে। 
[ একটি টিউব তুলিয়া পরীক্ষা করিতেছেন ; হঠাৎ সজোরে দরজায় 

ধাকা__সহস। নলটি পড়িয়া! গেল] 

'সেন--কে ? 

| অলক ভিতরে প্রবেশ করিল, তাহার চুল অবিন্যন্ত--কাপড় অ"টিয়া 
পর1--পায়ে জুতা নাই । ] 

অলকশ-ম্তার ! 
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ফেন”- একি, অলক তুমি? এভাবে ? 
অঙাক-পুলিস আমায় তাড়া করেছে। 

সেন -সেকি? 

অলক--আমি আর লতিকাঁ এক বিপ্লবীযালে যোগ দিয়েছিলাম । 

কণল গোপনে মিটিং ছিল, হঠাতর্লিদ হান! দিয়ে-***+ 
সেন-সেকি ? লতিকা কোথায় ? 

অলক--আমি জানি না, স্তর । এখুনি পুলিশ এসে পড়বে। 
সেন--তুমি কাঁপছ কেন? পুলিস আসবে, তাতে হয়েছে কি? তুমি 

ধর। দেবে ! 

অলক--কিন্ত ধগসি জেল .."*" 

সেদ--যে কাঁজ করতে নেমেছ, তার ফলাফল ভাবনি তুমি? উঃ, 

সমস্ত জাতটা এই দোষে গেল। তুমি ভীক, অপদীর্খ, আমি 
তোমাকে ও সবে যোগ দিতে নিষেধ করেছিলাম ? তুমি তবু 

তা করেছ। আমি বাধা দ্রিই নি) কারণ আমি জানি, 

পরাধীনতার অবসানের জন্ত ও সবের প্রয়োজন আছে। কিন্ত 

সে নিষ্ঠা সে তেজ তোমার কোথায় তুমি গেছ দেশ স্বাধীন 
করতে ! পুলিসের একটা রুলের গঁতোৌর এত ভয় ! বৈজ্ঞানিক 

তুমি, কেন তুমি অনধিকার চণ্চা করলে ? 
অলক-আমায় বাঁচান স্তার। কাল দারা রাত্রি ছুটে বেড়িয়েছি। 

পুলিস এখুনি এসে পড়রে। তাঁরা হয়ত আমায় এ বাড়ীতে 
টুকতে দেখেছে । আমার বাঁচান স্তার £ ত1 নইলে বাবা."*ন্তার ! 

সেন--বীচাব !."...'বাচীব 1+*..ও$১ কিন্তু কি করে ঝাচাব ? 

আলক--আমায় লুবিয়ে ফেলুন । পুলিস এলে আপনি বলবেন, অপনি 

জায়মদ ন!। অপপনার কথ তার! অবিশ্বাস করতে পারবে ন1। 
সৈর--মিদ্যা। ! 
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আলক-সম্তার'****. 1 

সেম-"এই জন্তই বার বার করে চীতকাঁর করি, মন তৈরী না হলে' 

কোন কাজে নেব না। ওতে কাজের চেয়ে অকাঁজ বেশা হয়। 

অলক- স্যার, এ পায়ের শব হচ্ছে । তারা! এল". 

সেন--ও$, তুমি চট করে গিয়ে এ প্যাকিং বাক্সগুলোর মধ্যে বসে থাক। 

আমি ব্যবস্থা করছি। 

[ অলকের বেগে প্রস্থান] 

সেন-বেচারী ! দেশপ্রেমটা খেয়াল নয়” এট! কেউ বুঝলে না! 
বাহিরে--0185 ] 90206 10 ৩2: ? 

সেন--007209 10 ! 

ঘোঁষ--আঁপনাঁকে বিরক্ত করতে আমরা বাধ্য হলুম বলে আমি অত্যন্ত 
ছুঃঘিত স্তার। 

সেন--এত সহজেই ছুঃখিত হয়েছেন ? 

ঘোষ_-ও কথা থাক, শ্তার! আমাদের লোক দেখেছে এক পলাতক 

আসামী আপনার বাড়ীতে ঢুকেছে। 
সেন_ না। 

ধোষ--আশমীদের লোক দেখেছে। 

দেন" বেশ, তবে খুঁজে দেখুন । আচ্ছা, আসামী বোধ হয় পলিটিক্যার 
ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ? 

ঘোষ--আপনি কি করে বুঝলেন ? 

সেন- পুলিশের ব্যবহার জানি কিনা। 

ঘোষ--আপনি অপমান সূচক কথা বলছেন, স্তার | 

সেন-_নিজে শক্তিহীন হলেও, অপরের শক্তিতে শক্তিমান হায় উঠলে 
মান সম্রম বোধটা একটু উগ্র হয়ে থাকে । 

ফোধ--আপনার বাড়ীখান। তক্লধসী কর্ন । 
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সেন--শক্তি যখন হাতে পেয়েছেন, নিরীহ শ্বজাতির প্রতি অত্যাচার 

করবার এতবড় সুযোগটা ছাড়বেন কি করে বলুন? নিন্ঃ 

যান্, খুজে দেখুন | 
[ মিঃ ঘোষ ও অনুচপ্ের অন্দরে প্রান ও কিয়ৎ পরে প্রবেশ ] 

'সেন-খুঁজেছেন? আশা করতে পারি কি, আমার ঘর দৌর আবার 
সুশৃঙ্খল করতে ছু'পিন ল্যাবরেটপীতে ঢুকতে পারব না ? 

ঘোষ-ক্ষমা! করবেন স্তার, রাজকার্ষের জন্য নয়, আপনার বাহাদুরি 

দেখাবার জন্ত ) অবশ্ত একথা শ্বীকার আপনাকে করতে হবে না, 
কারণ সে সংসাহস সাধারণ মানুষের নেই। 

'ঘোষ--গ।লাগালির সীম1 একটু ছাড়িয়ে যাচ্ছে নাকি স্তার ? 
'€সন- মুর্খ তুমি ; তুমি কি করে জানবে, বৈজ্ঞানিক যখন ল্যাবরেটারীতে 

থাকে, তাঁকে বিরক্ত করতে ষমও সাহস করে না। 

'ঘোষ--আমি আবার মাপ চাচ্ছি। 

সেন-_ন1 না, বাহক অনুষ্ঠানের কোন ফল নেই । যাঁও"*" 
[প্রস্থানোগ্যত ] 

অনুচর-স্তার! এ প্যাকিং বাক্সটা নড়ে উঠেছে। 
'ঘোষ--তাই নাকি ! [ ছুটিয়। পিয়া তুলিল-_অলক বাহির লইল] একি, এখানে ! 

এই, পাকৃড়ো-- হাতকড়ি পরাইল] তারপর, প্রফেসর ! বড় বড় 

কথা বলছিলেন, এদিকে এমন শয়তানি বুদ্ধি ! 

'সেন--শয়ত।নের সঙ্গে কথ! কইতে গেলে, আগে থাকতে শয়তান 

সাজতে হয়। 

ঘোষ-চুপ করুণ। এই হাঁতকড়ি লাগাও । 
'সলক-্ন্ভার আমার জন্ ইনি***** 
'সেন-চুপ কর অলক, মিথ্যে স্ত্রীলোক সুলভ কাছুনি গেয়ো! না। 
'. আ্পামি বা করি, তার ফলাফল ভেবেই করি; কাজেই তোমান্, 
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যখন আশ্রয় দিয়েছি, তখন জেলের কথ! আমি ভাঁবিনি--তা 

ভেবে না। 

'ঘোষ-_চুপ করুন, প্রফেমর ! 

সেন--এর মধ্যে! বেশ লাগছে নাদেশ বিখ্যাত প্রফেসর সেনকে 

ধমকে থামাচ্ছে ! 

ঘোষ--এই, থান।মে লে চল। 

সেন--[ মৃছহা'সি ] 

[ শশব্যন্তে অলকের পিতা অবনীবাবু প্রযেশ করিলেন ] 

ঘোঁষ-_একি, অবনীবাবু! আপনি এখানে '"" 

অবনী--ওকি, প্রফেসর সেন ! তোমার হাতে হখতকড়া, আর অলক ! 

ওঃ, তুমি প্রফেসর, তুমি আমার ছেলেকে দিয়ে কি কাজ 

করিয়েছ,। যে পুলিশ এসে তাঁর হাতে হাতকড়। 'দিয়েছে। 

অবনী চৌধুরীর ছেলের 'হাতে হাতকড়ি-* 

'সেন--আর, প্রফেসর সেনের হাতে হাতকড়ি- আপনার চোখে লাগল না? 

ঘোষ__অবনীবাবু, ধঁটী আঁপনার ছেলে নাকি? 
অবনী-_কি ব্যাপার মিঃ ঘোষ, একে আপনি আঁটকালেন ? 

ঘোৌঁষ--এ আপনার ছেলে £ 

অবনী--মিঃ ঘোষ) আমায় ঝাচান ! আমার ছেলে বর্ধি জেলে যাঁয়, সমাজে 

আমার মুখ তুলবাঁর জো থাকবে না। অখপনি য! চাঁন, তাই দেব। 
ঘোষ- আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। এই, বাবুর হাতের হাতকড়া খুলে 

দাও; আর একে **? 

'অবনী--তা আমি কি জানি? 
ঘোষশ্-বেশ ! এইঃ সাহেবকে থানানে লে চল। 

[ পাহারাওয়াল! ও মিঃ ঘোষের সিত হাতকড়িবন্ধ প্রফেসর সেনের প্রস্থান ] 

অলক-_বাবা, প্রঙ্গেসর সেনকে ধরে নিয্নে গেল, তুমি কিছু বললে না? 
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অধনী--ন1। 

অলক- কেন, বাব? তুমি একটা কথ! বললেই'***." 

অবনী--এ জগ্তেই বললুম না। আমর1 একটা কথা! বললেই গরীবের 
অনেক উপকার, কিন্তু একটাও বলিনা। এই জন্যেই সাধারণ 

লোকে আমাদের এত সন্মান করে। 

অলক--আঁমাকে আর পুলিশ ধরবে না ?' 

অবনী--তুই কি পাগল নাকি? অবনী চৌধুরীর ছেলেকে ধরলেই 
হল! কিন্তু এ ভাবে তুমি কখনও বাপে-খেদানো, মায়ে-তাঁড়ানে! 

্বদেশীদের দলে যোগ ধিও না । ওর! কখনও দেশ স্বাধীন করতে 

পারবে না; আর যদি করেঃ আমরাও ফল ভোগ করব'*'বুষেছ ! 

অবলক--পুলিশকে আমাক ছাড়ানোর জনতা কত দেবে 

অবনী--কত আর--হীজার ছুই! 

অলক-_ওর]1 নেবে ? 

অবনী-নেবে না? জোড় পাটা ঘুষ দিলে বাবা পঞ্চানন পর্য্যস্ত 

বশ হয়। আগর, বাড়ী যাই। 
[ মঞ্চ অন্ধকার-_- শোন! যায় ] 

বিচার হয়ে গেল--আদালতে লোকে লোকারণ্য । প্রমাণ হয়ে 

গেল-বিপ্লবী প্রফেসর সেন আর তার সহকণ্ধিনী লতিক] বনু, 

বিখ্যাত বিপ্লবী হৃর্ধ্যকাস্ত সেনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, অভিজীত 
বংশের সন্তান অলক চৌধুরীর সর্বনাশ করতে চেয়েছিল ॥ 
পুলিস বিভাগের কৃতিত্বের জন্যই এই সর্বনাশ! মনৌবৃত্তি সার্থক, 

হয়নি। অভিজাত সন্তান জেলের কলঙ্ক থেকে বেচে, নিষ্কলঙ্ক 
কীচা সোণ! হয়ে রইলেন ; আর সকলের মাঝখান দিয়ে জেলে 

গেলেন প্রফেসর সেম আর লতিকা। বন্গু দীর্ঘ পচ বছরের ডূন্ত | 

(যবনিক। পদ) 



দ্বিতীয় অঙ্ক 
প্রথম দৃষ্থয 

( দীর্ঘ ছয় বৎসর পবে ) 

(প্রফেসর সেনের ল্য।বরেটরী-_প্রফেসর কেমিদ্ত্রীর একটা পুস্তক 

পাঠ করিতেছেন- উঠিয়! ধীরে পরিক্রমণ--মাথার চুল 

অবিশ্যপ্ত'**ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ দীড়াইলেন। ) 

প্রফেসর, এই চাই !."'পরাধীনতাঁর বাধন গেছে খুলে; তাই 
বাধনখোল1 মানুষ মুক্তির উদ্ভাসে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। 

এসেছে ধ্বংসের প্লীবন। এব ভ্ঞন্ত চাই কঠিন হাতে শৃঙ্খলা 

বিধান। মুক্ত হল পৃণ্য, সাথে সাথে মুক্তি পেল পাঁপের বিরাট 

সমারোহ । পৃণ্য আজ হতচেতন ; শক্তি চাই--পাঁপকে ধ্বংস 
করবার শক্তি চাই ;) অহিংসায় এ হয় না, হবেও না । 

(ছুটিয়া গিয়া একটা যন্ত্র টিপিলেন-_একটু দুরে শব হইল) 

***কিন্ত'**কে 1 

(ধীন্পে ধীরে লতিকাক প্রবেশ ) 

প্রফেসর- একি তুমি ! তুমি কবে ছাড়া পেয়েছ বাস? 

লতিকাস্পঅনেকদিন | 

প্রফেসর--আর আমি কিছু টের পাইনি? 

লতিকাপ্সআপনি এসেছেন, এও ত আমি টের পাইনি ! 

প্রফেসর- মুক্তি-সাধিকা তোমরা, তোমাদের বন্ধন গেছে খুলে। জেল 

থেকে বেরিয়ে তাই দেখবার জন্য সারা ভারত ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম | 
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লতিক1--আপনি ভাল আছেন শ্তার? | 
প্রফেসর--ভাঁল 1:""হ্যা, আমি ত কোনদিন খারাপ থাঁকিন! বানু ; ও. 

প্রশ্ন আমায় কেন ? 

লতিকা-ন স্তার আপনি ভাল নেই। আপনার চোখমুখ সাক্ষা 

দিচ্ছে, আপনি যেন ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন কি একটা পাবার; 

জন্তে। আপনার যেন একটা বিরাট পরিবতর্ন এসেছে ! 

প্রফেসপর--সতিযি বা» জেলের আবহাওয়! আমার মধ্যে কেমন যেন 

একটা পরিবত'ন এনে ফেলেছে । সারা দেশ ঘুরে আমি যা 
দেখেছি, তাতে আমার সেই একাগ্রতা কোথায় যেন হারিকে 

গেছে । আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি । 

লতিক1--অ [পনি ব্যাকৃ ট্রওলজি ছেড়ে দিয়েছেন ? 

প্রফেসর-স্য1"*আমি বৈজ্ঞানিক । আমি ভেবেছি, যা কিছু করব 
সব যেন স্বাধীন ভারতের মুক্তির প্রতিবন্ধাককে সরিয়ে দিতে পারে। 

লতিকাঁ স্তার! আজ ভারত ্বাধীন হয়েছে। বিদেশীর সাহাষ্য ন 
হলে এতদিন সে চলতে পাঁরত না। আজ তাকে নিজের পাকে, 

চলতে হবে। সব কিছুর জন্য চাই নবতম প্রচেষ্টা, ব্যাধির 

প্রতিকার-_-অধুধ আবিষার। 

প্রফেসর- আমি জানি, ব্যাক ট্রওলজি'র রিসার্চের কত প্রয়োজন ।, 

আমি জানি বাতু, সব জানি । কিন্তু ষখন মনে হয়, ক্লীব 

স্বার্থসিদ্ধিপরায়ণ একদল লোক দেশের বুকে রসেঃ তাকে 

নোঁতুন করে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে, আমি যেন অন্ত 
কিছু ভাবতে পারি না। আমি যেন**' ** 

লতিক-আঁমি বলতে সাহস পাচ্ছি না, স্যার !--তবু মনে হয়» 
আপনার কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া উচিত। 
প্রয়েপরস্্ল] না, বাছু ! তুনি মাকে এখন বিশ্রাম নিতে বলো'ন! ॥ 
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আমি জানি আমার সে শান্ত সমাহিত ভাব আমি হাঁরিকে 

ফেলেছি । আমি চঞ্চল ।--একট1 কিছু করবার জন্য আমি 

যেন উন্মাদ হয়ে গেছি। | 

লতিক1--স্তাঁর ! 
প্রফেসর-_ তুমি জান বাস্থ। আর্মি কথ! বলতে ভাঁলবাঁমতৃম না; কিন্ত 

জেলের পাঁচটা বছর আমি শুধু ভেবেছি। আজ তাই কত 
কথা আমার বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চায় । 

লতিকা আবার আমাকে আপনার ছাত্রী করে নিন। আমি 

রিসার্চ করব আপনার অধীনে । 

গ্রফেসর--তোমর। আমার ছীত্র- ছাত্রী বানু; তোমরাই আমার সব ॥ 

তোমরা] আমাকে সাহীষ্য করবে বৈকি। হ্যা, ভাল কথা-_ 
তোমার দাছ কেমন আছেন? 

লতিক।---দাছু এখানে এসেছেন । 

প্রফেসর--কই, কোথায় তিনি? 

লতিক1--গাঁড়ী থেকে নামতেই তাঁর এক পরিচিত লেকের সঙ্গে 
দেখা হয়ে গেল। তিনি তাঁর সঙ্গে কথা কইছেন। কাছে 
ড্রাইভার আছে) কথ! শেষ হলেই এখানে দিয়ে যাবে । 

প্রফেসর-অলকের কি খবর? একদিন দেখা হয়েছিল। আদতে 

বলেছিলাম, এসেও ছিল। কিন্তু কেমন যেন বদলে গেছে । 

' তাঁকে 'ষেন চেনা যায় না। বেশীক্ষণ থাকেনি, আর সে 

আসে না-- | | 

লিক আমি আজই তাদের বাড়ী যাব। আপনি এখন কি 
নিয়ে গবেষণা! করছেন স্তার ? 

গ্রফেসর-_-গবেষণা ! গবেষণা করতে আর পারি কই? বখনই কিছু 
করতে যাই, তখনই মনে হয়, যে স্বাধীনতা পাঁধার জন্য লক্ষ 
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শহীদ আত্ম বিসর্জন করল, লক্ষ শহীদের বুকের রক্কে- পুণ্যতৃূমি হল 
রক্তাক্ত, এই কি সেই স্বপ্রলোকের স্বাধীনতার ছবি ! ভাঁববিলাসী, 
উদ্ধার মহান্ভব নেতার ক্লীব-রাজনীতি, উচ্ছৃঙ্খল মানুষের 
রক্ত পিপাসীর উদ্দীমতা- এসব থামাতেই হবে। ত1 নাহলে 

স্বপ্রের শ্বাধীনত1 আবার স্বপ্নেই মিলিয়ে যাবে । 

লতিক1--স্তার ! 

প্রফেসর--আমি ভাবতে পারি'না বানু, আর ভাবতে পারি'ন1। 

মনে হয়, মস্তিষ্ষের মধ্যে কে যেন আগুন জালিয়ে দিয়েছে ; 

আমি হয়ত অজ্ঞান হয়ে যাই । 

লতিক1--আঁপনার বিশ্রাম প্রক্পোজন স্তার ; আমি আপন'কে নিষ্বে*** 

প্রফেসর--না না» বানু! রাজার কারাগারে বহছুর্দিন বিশ্রাম করলাম । 

অভিজ্ঞতার জন্য সারা ভারত ঘুরেছি; আমি এখন কাজ 
করতে চাই। কাঁজ করতে না পেলে, আমি হয়ত মরে যাব । 

লতিকাঁ_-তবে কাজেই মনোযোগ দিন স্যার) মিথ্যে অন্ত কথ চিন্তা 
করেত, 

গ্রফেসর--আমি জানি বাস্ু ওসব চিন্তা করে কষ্ট পাওয়া এবং 

নিজের ক্ষতি ফর ছাড়া আর কিছুই হয় না। তবু থামতে 
পারি না, মনের মধ্যে'*'জান বানু, এমন বিক্ষোরক তৈরী,কণ্বব 

***কিন্ত কেমিক্যাল নেই'*'কে দেবে? 
বতিক1--আমি চেষ্টা করব ভ্তার। আমি আপনাকে সমস্ত যোগাড় 

করে দেব। 

্ীফেলর"-তুমি দেবে বান্ছু, তুমি দেবে? আমি তোমায় কি বঙ্গে 
ধাবা দেব',,... 

ধাতিকান্বাদ কেন দেবেন ভার? আমি আপনার ছাত্রী ' 
আর্গপনার এই সামান্ত 'কাজটুকু যদি আমি না কঁরি'*' 
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ব্রফেসর--প্রঠুর গাইট্রেট ফদি পাই, আমি ক্বতকারধ্য হর কিছ 

বানু, আমি দর্গি না। বদি না পাই, আমি লব না । এই দেখ”** 
( একটি টিউবে মাটি দেখাইলেন ) 

াতিকা--একি। সার ! 

প্রফেপর--মাটি "এট মাটির মধ্য থেকে আমি নাইট্রেটএক্স্টর্যা 
টেনে বার করবই.*" 

( দাছু--মিং বাস্ক প্রবেশ করিলেন) 

দাদু--আরে প্রফেসর, অত ঠেঁচিয়ে কথা কইছু কেন? এই দেখ, 

আপনি দ্নেখপূক্জ্য ব্যক্তি, আপনাকে 'তুমি' বললুম। বয়সের ধম“! 
প্রফেসর-- এইত ঠিক ! আপনি আমায় “তুমি” বলবেন । 
দাঁছু--কিস্ত ঘরের আবহাঁওযাট! তেমন লুবিধ! বোধ হচ্ছে ন। দিদি । নানা, 

আমি অন্ধ ''কিস্ত অমর অস্ুভব করবার শক্তি'ত হারায়নি ভাই। 

যদি বিরক্ত না হও ভায়া, আমি একটা কথ প্রপোজ করি। 

গ্রফেদর--কি কথ! দাছ ? 

দাছু--এখন তোমাদের ভাল লাগবে না জানি, কিন্ত এখন ষদি একটু 

প্রুফেসর---ওইত রেডিও রয়েছে । দঈীড়ান, আমি চালিয়ে দিচ্ছি । 

গাছ--তুমি বৈজ্ঞানিক হতে পার ভারা, বিদ্বান হতে পার, কিছ 

বুদ্ধি ভোমার এতটুকু নেই । কফেতোমাক় কলের গান শুনতে 
চাঙ্জ? আমি দিদির কথ। বলছিলাম । 

কাতিক1-আখমার এখন গান গরিতে ভাল লাগছে না দাছ। 

পান? ভাই, এইস গালে সমক্ন | শ্রীরাঁধ! কখন গাল পাঠিত জণনিস 
বখল রর. 

গিখাস্থাক্ গা, গান ব্নামি গাইব) বি্। এই ল্ানিতাটারী- 
বৈজা নিধন খনির্জ এর মধা গবিষ দাধা বোন 
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ধাছশ-তাতে কি হল? কলা শিল্পীর সঙ্গে বিজ্ঞান সন্ধানীর কোন 

যোগ নেই--তাঁদের শিক্ষা কি এই কথা বলে? 

লতিকা-_-বেশ আমি গাইছি-_ 
তোমার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে 

ঘুম এলো! মোর নয়নে 

মুদে গেল হায় ছুটি ঘি পাত। 
বেদন। জড়ীনে1 বয়ানে । 

( ওগে! ) উদাসী পথিক তব পাষাণ হিয়া 
নীরব রহে মোরে বেদনা দিয়া 

কেন অকরুণ ভোলালে আমান 

তব চিত্তের পরশনে | 

তোমার নয়নে জগতের আলো 
তাঁইত তোমারে লেগেছিল ভালো 

একি অপরাধ-_ওগে! উদ্বাসীন, 

অন্তর দহে যাঁতনে । 

দাহু--এ গান গাইলি কেন দিদি? 

লতিক1--ইচ্ছে করে গাইনি দাছ, হঠাৎ বেরিয়ে গেছে মুখ দিয়ে । 
গ্রফেসর--ঠিক শাস্তি পেলুম ন1 বাস, আমি চঞ্চল, কিন্তু আমার 

যাত্রীপথের শেষ সীমার দিকে লক্ষ্যস্থির । আমি হয়ত হড়কে 
যাব) তবু খ্খলন যদ্দি হয়, যেতে যেতেই হবে। কিন্তু তুমি 
যেন বসে পড়লে বাঁ মাঝ পথে। ৃ 

লতিকা--ন। ভাক্স, সাঁমান্ত একট! গাঁন শুনে এ ধারণা করবেন না। 
দাছু-দিদিঃ গানটা সামান্য হতে পাঁরে, কিন্তু গায়্িকার গলার হ্বর 

ফাতিক।”-তুমি ঘীম দাছু, যাঁতা1 পাগলের মত বকে না। বাঙ্গালী 



বেধেছে সংঘাত বৃ 

জাতটা ভারী সেন্টিমেন্টাল। এতদিন পরে জেল থেফে 

ছাঁড়া পেয়ে কোথায় একটু আনন্দ করব, তা নয়-_কেবল যা'তা 
কথা 

প্রফেসর-_বান্ু, চুপ কর । 

লতিক1--কেন শ্তার? 

দ্বাছ--মনের ভাব আর মুখের ভাষা যখন এক হয় না, তখন ভারী 

বেখাগ্না শোনায় । 

লতিকা দাহ, তোমর1 সব হঠাৎ পাগল হয়ে গেলে নাকি? নাঃ, এ 
ঘরের আবহাওয়া ভাল লাগছে নাঁ। আজ ঢলি স্তার, কাল 

কিন্ত আপনার আমাদের ওখানে নিমন্ত্রণ ; মা বিশেষ করে 

বলে দিয়েছেন । 

প্রফেসর-কাঁল£ না না, তাত হবে না। কাল যে আমার 

820967:17197%এর দিন । 

লতিক।-_সে কি ! মাত্র ক'দিনে'* 

গ্রফেসর-- হা, আমাকে পরিশ্রম করতে হবে বাসু। তোমরা 

আজ বাঁও। 

রৃতিকাঁ_-আপনি বড় ক্রান্ত। চলুন স্তার, দাছু রয়েছেন ; মাঠের মাঝ 
দিক্নে একটু ঘুরে আঁসবেন। 

প্রফেসর-_আ মাঁব সময় হবে না বাস্থ। আর একদিন**' 

লতিকা_কিন্তু কালকে? 

প্রফেসর-রাত্রে তপ্পারব না। আয়োজন যদি দিনে হয়, তবে নিশ্চয় 

বযাব। 

দছ-বেশ, তাই হবে; তোমার যদি সুবিধা হয় ভাই, দিনেই 
আয়োজন হবে। তাহলে আমর চলি। 

প্রফেসর আচ্ছ]। 



৬৮ বেধেছে, সংঘাত 

(লতিফ! ও যিঃ ধা প্রস্থানোছ্যত হঠাৎ প্রফেসক্স সেন অজ্ঞান হইয়] পড়িলেন ) 

ঈতিকা__একি দাহ! শ্তার অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন । 

দাতু--সেকি ! ওরে কে আছিস্? জল"*'জল নিয়ে আর । 

( ততক্ষণে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া) 

গ্রফেসর--একি ! না না সব ঠিক আছে ।"""আপনার1 যান নি? 
লৃতিকা_-আপনার কি হয়েছে স্তার ? 

প্রফেসর--কই না! কই না! আর দেরী করে! না বানু, যাঁও। 
আমার ক্ষতি হচ্ছে । আমার কিছু হয় নি। 

লতিকা_-আপনি বড় ছুর্বল) এ অবস্থায় আপনাকে ফেলে"*' 

প্রফেসর--ন1 না, আমার কিছু হয়নি? দাত্ু, ওকে নিয়ে যান। 

( একটি চাকরের জল লইয়। প্রবেশ) 

জগা। তুই যা। 

লতিকা--জগা, বাবুর কি হয়েছে রে? 

গা--কি আর হবে, দিদিমণি! তুমি ত জান, এই ঘরে ঢুকলে 
বাবু কালা হয়ে বায়। আজ ছু'দিন বাবু কিছু খাননি, 
ঘুমোননি) কেবল বসে বসে কি বিড়বিড় করে বকছেন, 
আর প্রগুলে! নিযে টানাটানি করছেন । 

লতিক1--তুই যা জগা, আগে কিছু ফল আর এক কাপ গরম ছুধ 

নিয়ে আঙ্গ। 

গ্রফেসর তুমি যাঁওনা, বাস্থ। এখানে থেকে আমার কাজের ক্ষতি 
করবে ! 

ঈত্তিকা-না মা, আপনি আগে কিছু খান) তারপর আমি যাব। 
গ্রফেসর--আঃ, কি করছ লতি! এই রে, তোমার নাম ধরে ফেলেছি 

॥ বাস্ছু, কিছু মনে করে না। 



বেধেছে সংঘাত ডর 

লতিকা_না না, আমি আপনার ছাত্রী) ওতে মনে করবার কি 

আছে। কিন্ত ষতই তাড়ান আমাকে, আগে আপনাকে কিছু 
খাওয়াবঃ তারপর নড়ব। 

দাছু--ঠিক বলেছিস দিদি। এই আমিও বসলুম ; আগে কিছু খাও, 
ভারপর-- 

সেন--কি পাগলামি করছ বানর; জান কত কাজ আমার । মিথ্যে 

সময় আঁমি ঢের নষ্ট করেছি, আর নয়'। 

লতিকা--কেন স্তার ? | 

সেন- সোঁণার বাংলা আজ দ্বিখণ্ডিত ;) সেই খণ্ড দেহের ওপর চলেছে 

পশুর পৈশাচিক নত । মহীয়সী নারীর অত্যাচারিত কঙ্কালে 

আজ দেশ ভরে গেছে। 

লতিক1--তাঁর জন্ত নেতারা আছেন । 

সেন__নেতা! তথাকথিত নেতারা মানুষের প্রত্তি মৌথিক সহানুভূতি 
দেখিয়ে নিজেদের আদর্শ অর্থাৎ স্বার্থের জন্য হানাহানি করেন 

আর বড়র কপ কুড়োবার জন্ ঘেয়ে! কুকুরের মত কামড় 

কাঁমড়ি করেন; তারই ফলে গণদেবতাকে ভোগ করতে হয় 

অশেষ লাগ্চন1 ৷ 

লত্তিকা-কিস্তু আঁপনাঁকে যে বীচতেই হবে স্তার। সোর্টমেণ্টএর 

জন্ক আপনাকে আমি মরতে দেব না। চলুন, ওঘরে 

চলুন) আজকের জন্ত আমি এখানে তাল! দিয়ে যাঁব। 

আঁপনাঁকে আমি বিশ্বাস করি ন1। 

সেন- তুমি কি বলছ, বাস? 

লৃতিকা বালু নয়, লতি'*'চলুন। 

দাছ--চল দাদা, চল। দিদি 'আমার বলে যা, করেও ত1) আবার 

য1 কুরে, তা ন! বলেই করে । (হান্ত) (প্রস্থান) 



নও বেধেছে সংঘাত 

দ্বিতীয় দৃষ্ঠ 
[ অলকের বাঁড়ী--অলক, অলকের বাবা, মণিক1 | ] 

বাঁবা--সর্বনাশ হয়ে যাবে, এত টাঁকা,-আমি কি করে প্রমাণ 

করব, আমি রোজগার করেছি ? 

অলক--মিথ্যে তুমি ভাবছ বাবা । রাজত্ব যার হাতেই যাক্, টাকায় 
বশ হবেনা এমন লোক নেই। 

ধাবা-না রে না); আজকাল ক্ষি যেহিড়িক উঠেছে । আমি গতর 

থাটিয়ে টাক] করলুম, পাঁচ বেটাবেটি এসে লুটে খাবে আর 
আমাকেই গালাগাল দিয়ে। 

অলক--সে কথ! থাক্ বাঁবাচিনির কণ্ট্োল যে এত তাড়াতাড়ি 
উঠে ষাঁবে তাকে জানত ? অনেক টাক] গেল ওথানে । 

বাঁবা-কট| টাকাই বা গেছে'****"আর তাতে এমন বিশেষ ক্ষতিই 
বা হল কোথায়? 

অলক-্-কিস্ত বাবাঃ ছুভিক্ষ আবার আসছে । আমি ছু'একজন 

এজেণ্ট ঠিক করে ফেলেছি। তুমি দেখ, যে টাকাটা! চিনিতে 
দিলুম তার দশগুণ আদায় করব চালে। 

(মণিকার প্রবেশ ) 

মর্ণিক!_আবার চাল &ক করবার মতলব করছ দাদ) । যে অন্যায় 

তোমর1 এর আগে করেছ তার সীমা নেই ; আবার এসব ! 
বাবা, টাকার তে! তোমার অভাব নেই, তবে আবার কেন? 

অলক-"তোমাঁর কথায় আমরা হয়ত একাঁজ করলাম না, কিন্তু অবাঙ্গালী 
ব্যবদায়ীরা” ত আর সাধু নগ্ন । তার! এর মধ্যে চাল যোগাড়ে লেগে 

গেছে। এর কলে হবে কি জান--বার! মরবার, তার! মরবেই ১ 
মাঝ থেকে বিরাট একট টাক! বাঙ্গল! থেকে বেরিয়ে্রীবে । 



বেধেছে সংধাত ১ 

মণিকা1__না দাঁদা, এবার কংগ্রেসী মন্ত্রীর! বাঁধা দেবে। 

অলক--তীাদের ত সামর্থ্য নেই । তারা পণ্ডিত, উদার, স্তার-পরায়ণ, 
কিন্তু দুর্বল। পপীকে সাজ! দেবার সংসাহস তাদের হবে না? 

মিথা! গোলমালের ভয়ে আর “জাতীয়তাবাদী, এই নাষ 

হারাবার ভয়ে তারা চুপ করে থাকবেন, আর মাঝে মাঝে 

চমকপ্রদ বিবৃতি দিয়ে কতরব্য শেষ করবেন । 

মণিকা- কিন্তু দাদা, কোখাও যাবার, মুখ দেখাবার উপায় আমার নেই । 

অলক--_-ত|র হূর্বলত1 । 

মণিক1_-এই ভক্কে আমি বাংল! সিনেম1 দেখ! ছেড়ে দিয়েছি । থে 
বই দ্রেখতে যাই এ এক কথা । 

অলক--হ্যা, বাবা! ভাল কথা, তুমি টাকার জন্ত ভাবছিলে না? 

আমি একটা দিনেমা কোম্পানি ছি তাহলে আর কোন 
ভাবনা থাকবে না। 

বাবা_সে কি! শেষে সিনেম। ? 

অলক-_তুমি “কিন্ত হও ন!বাব1 ৷ দেখবে, অমি সব ম্যানেজ করে মেব। 

মণিকা কিন্তু দাদা-**...? 

অলক-না রে, কোন কিন্তু নয়। বাংলা দেশের বুকের ওপর দিয়ে 

কত অনাচার চলে যাচ্ছে, ত! জানিস? আমার সিনেম? 

টাকার জন্য নয়, আমি বাঙ্গালীকে শিক্ষা! দিতে চাই ; তাদের 

সবকিছু বুঝিয়ে দিতে চাই, ভগ্ডামির মুখোঁ খুলে দিতে চাঁই। 
হাঁ, একটু অপেক্ষা কর্না) এখুনি বংলা দেশের বিখ্যাত 

পরিচালক তপতীকুমার আ'র শ্রেষ্ট চিত্রতারকা! স্বগ্ন।রানী আসছেন । 

বাবাআচ্ছা তোমর! বস, আমি উঠি। 
মণিক1-্কেন বাব ? 

বাবাস্-আমাকে একটু কমিশনায়ের ফাছে যেতে হবে । 



খই বেধেছে সধাত 

অলক-_-এই খন্দর পরে? তিনি সাগরপারের লৌক, না! বাবা? 
বাবা-স্থ্যা। পৌধাকটা বদলে নিতে হবে। 

মণিক1-_- আজ যে অসময়ে খদার পরেছিলে ? 

বাবা_-আর বলিস কেন মা, একটু আগে বাংলা কংগ্রেস পার্টির 
, সম্পাদক এসেছিলেন--তাঁর সামনে ত'***** 

মণিক1--তিনি কেন বাবা? 

বাবা দিলীতে যাব একবার । বাঙ্গলা দেশে এখনওত মন্ত্রী হবাঁর 

সুষোগ আছে ।__- 
অলক--হরিজন ফণ্ডে বেশ মোটা কিছু চাদ! দিও বাঁবা। 

বাঁব--তা'ত দেবই | হ্যা] মাঃ তোর কিছু চাই মা? তোর কথায় 

গ্রামে শ্শীনেশ্বর শিবের জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠী করে দিয়েছি, 

এবার তোকে একটা আলাদা গাড়ী কিনে দেব । 

মণিকা_না বাবা, আস।মে বন্যায় হাজার হাজ।র লোক বড় কষ্টে 

পড়েছে ; তাঁদের জন্ঠ সাহাধ্য পাঠিয়ে দাও বাব । 

বাবা আর তোর""' 

মণিকণ--বীব?, যুগ বদলে যাচ্ছে। এস বাবা, তোমার পোষাক বার 

করেদি। কিন্তু বাবা, আজ খদ্দর পরেই কমিশনারের কাছে, 

যাঁওনা” নানা, এস, আমি পৌঁষাঁক দিচ্ছি। 
(বাবা অলকের দিকে চাছিতে চাহিতে মণিকার পিছনে প্রস্থান করিলেন ) 

* ( তপতীকুমার ও স্বপ্লারাণীর প্রবেশ ) 

[তপতী--পরণে টিলা পায়জামা, পাঞ্জাবী বোতাম খে।লা, চোখে কার বাধা 

চশম। ও মুখে পাইপ-্বপ্ন।--চুড়িদার দোস্ত _ থুব ট।|ইট পতল! বেনিয়ান 

একট] চঞ্চল ভাব, হাতে রিষ্টওয়াচ বার বার সময় দেখিতেছে ] 

অলক---আন্ন, আসুন, স্বপ্রারাণী। 

স্বপ্রা-আপনি কাজের লোক অলকবাবু; আপনাকে বাড়ীতে পাব, 

এর জামি আশ করিনি অলকধাধু। 



বেধেছে সংঘাত ৭৩ 

আবাক--সে কি কথা, আপনি আসবেন, আর আমি থাকবন1) তারপর 

আজ এখানে আপনি আপনার নাচের একট! আর্ট দেখাবেন, 

কথাছিল। 

তপতী--এ নীচ দেখলে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন অলকবাবু। 

আনাপাব লোভা, উদয়শঙ্কর, শুভেন্দুনারারণ যে নৃত্যকল! কল্পনা 

করতে পারেন নি, স্বপ্নারাণী সেই কল্পনাকে বাস্তবরূপ দিয়েছেন । 

অলক-_-আঁপনি দেখেছেন, তপভীকুমার ? | 
তবপ্রা-_বারে''উনিই ত দেখিয়ে দিয়েছেন। 

তপত্ী--কি বল্লেন, অলকবাবু! আমি দেখেছি! না না, আমি 

দেখিনি; অনুভব করেছি। সথি! কি পুছসি অনুভব মোয়? 

_এ দেখবার নয় অলকবাবু, অনুভব করবাঁর। মোহন মুরলী 

_শ্রীকষ্ণচের মোহন মুরলী, সুগ্ধা রাধা যে বাশার সুরে গ্রগল্ভা 

হয়েছেন, সেই বাশী করেছেন চুরি । ব্যাকুল শ্রীকৃষ্ণের অস্তঃকরণ 
ত দেখে রাধার যে মনোভাব, আর'*' 

(মণিকার প্রবেশ) 

অলক-_্প্লারাণী-_তপতীকুমাঁর, আমার বোন। (নমস্কার ) 
তপতী--আপনার কথ! অলকবাঁবুর মুখে এত শুনেছিল।ম, যে চোখে 

দেখবার আগেই আপনি আমার সাথে পরিচিত হয়ে গেছেন । 

আপনার... 
মণিকাঁ_আঁপনি কি বলছিলেন তপতীবাবু ? 

তপতী-স্থ্যা, রাধার সেই মনোভাব আর আতর্আতুর অনাহারী 
কৃষাণননিপীর যে মনোভাব-_এ ছুক্ের সংমিশ্রণে স্বপ্ৰারাণী থে 

হ্বপ্রমধুর নৃত্য কল্পনা করেছেন, ত1 অঙ্ভব করে সাম্প্রদ'গ্িকত। 
মনোভাবাপন্ন, বন্তা-ছুভিক্ষ-আতুর বাঙ্গালীর মনে আসবে মিলন- 
আননা ! 
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ত্বপ্না--আমি ঠিক করেছি অলকবাবু ; আমার সম্প্রদায়কে দিয়ে রাশিয়ায় 
যাব। রাশিয়া] ভিন্ন আর কেউ আমার নাচের আদর করবে না। 

অলক--ত1 হবে ন! স্বপ্রারাণী, আমার নতুন বই উঠে গেল তবে 

আপনাকে ছাড়ব । কই, আপনার নাঁচটা একবাঁর দেখান । 

তপতী-তবে আগে আপনাদের কাছে এখনকার মত বিদায় চেয়ে 

নিই; কারণ এ নাচ হবার পর অন্ততঃ কিছুক্ষণ আমার 
কথ! কইবাঁর সামর্থ থাকবে ন1। বিদায় মণিকাঁদেবী, আজকের 

মত বিদায়। পরে দেখা হবে। নাচুন স্বপ্রারাণী, নাচুন! 
বেদনাতুর বাঙ্গালীর ছুঃখ যদি ঘোচাতে চান'ত, নাচুন, তবে 
বাংলায় নয়--ভাঁরতে নঙ-_রাশিয়ায়। 

[স্বপ্রার নৃত্য ও মোহগ্রস্থ ভাবে স্বপ্নার হাত ধরিয়া তপতীক্ম।র প্রস্থান করিল ] 

মণিকা--দাঁদ ! 
অলক-_কি ? 

মণিকা_তুমিও কথা কইবার শক্তি হারিয়ে ফেললে নাঁকি ? 

অলক--তোরও হারিরে ফেল! উচিত । এই নাচ যখন আমার ছবির 

দর্শক দেখবে, তাঁরা পাগল হয়ে যাবে। 

মণিকা-এ কথ! সত্যি; আচ্ছ! দীদ1, বাঙ্গালীকে এই ভালোবাসার 

প্যানগ্যান।নি' দেশপ্রেমের সম্তা বুলি কপচে আর ধর্মের 

খেল দেখিয়ে পাগল করবার চেষ্টা ত সবাই করছে; তুমিও 

তাঁতে যোগ দেবে? 

'অলক--এর মূল্য তুই আজ বুঝবি না । 

অণিফ1--বুখে দরকার নেই । যাক্ শোন, * আমি লতিকে একটু আগে 

ফোন করেছিলাম । ও এতদিন জেলে থেকে ছাড়া পেয়েছে, 

এন মধ্যে একবারও এরা না। 

€তায়ক1 চিহ্নিত অংশটী এমেচ।র ক্লাবে অভিনয়ের সময় বাদ দিতে পারা বায়) 
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অলক--তুমিই গেলে পারতে, এত বদি দরদ। 
মণিক1--গেছলুমঃ দেখ! হয় নি। 

অলক--হ্াযা রে মিস্ বাস, সাড়া দিলেন ? 

অশিক1--মাসীম। ফোন ধরেছিলেন । লতি দাদুকে নিয়ে সকালবেলা 

বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি । কোথায় টো টে! করে ঘুরছে। 

মাপীমাকে ফোন করে জানিয়েছে, অজ সকালে বাঁড়ীতে 
থাবেই না। 

'অলক--সে কি রে? 

মণিকা--বোধহয় প্রফেলর সেনের বাড়ীতে গেছে। শুর ব্যাপার সব 

শুনেছ দাদা? 

অলক-_কে উনি? এ সেন! শুর ব্যাপার শোৌনবার জন্য আমার 

বয়ে গেছে । 

মণিকণ_হঠাঁৎ এত উদ্ম! কেন দাদ1? 

অলক-_-একটা অপদার্থ হামবাগ. কোথাকার ! 

মণিক1- দারা! ওর আর সব কথা ভূলে গেলেও, উনিই যে তোমাকে 

বাচাতে গিয়ে জেল খেটে ছিলেন, একথ] ভূলো ন1। 

অলক-আঁমি কি সে কথা বলেছি? তুইত জানিস না, লতিক। 
প্রফেসর সেনকে "কিরকম ? 

মণিকা-কি ?:**ওঃ, ওখাঁনেই তোমার আপত্তি ! 

(দরজায় কড়'নাড়ার শব্দ) 

মণিক।--কে আবাঁর এল এই সময্ব ! (দরজ! খুলিলে লতিকা প্রবেশ করিল ) 

আরে লতি যে, তুই এ সময়ে ! 

লতিক1--এসে পড়ে অপরাধ করলাম নাকি? বলিস'ত চলে ই | 
'অলক--ও কথা বলছেন কেন, মিস্্বান্গ? আপনি আনামের বাড়ী 

এসেছেন, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য । 
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লতিক1--ব1:, অলকবাবু ত বেশ সুন্দর কথ! বল্তে শিখেছ্ছেন। 

অলক--মনের ভাব বদলে ফেলেছি মিস্ বান্ু, কাঁন্ধেই মুখের কথা 

বদলে যেতে বাধ্য । 

লতিক1--কথাটার অনেক রকম মানে হয়; কোনট! ধরব? 

অলক-_-আপনার যেট! খুসী ) তারপর, কেমন আছেন? 
বতিকা-_দেখে কেমন মনে হচ্ছে? 

অলক-_খুব ভাল নয়। 
লতিকা--তবে হয়ত সত্যি ভাল নয়; আর ভাল থাকবে কিকরে? 

যা তেষ্টা পেয়েছে ; মনি, এক গ্লাস জল থাওয়|বি ভাই ? 

মণিকাঁ ড়া, আনছি । 

অলক--শুধু জল কেন? 

লতিকা_-ওতেই হবে-যাঁভাই। 
[ মণিকার প্রস্থান 

অলক--আমাঁদের এখানে বসে খাওয়া আপনি অপরাধ মনে করেন ? 

লতিকাঁ_ কারণ ? 

অলক-_-কারণ যুদ্ধের বাঁজারে গভর্ণমেণ্টের কন্ট্রাক্টর হয়ে কিছু টাকা 

রোজগার করেছি । | 

লর্তিকাঁ_-তাঁই নাকি । আঁমি'ত তা জানতুম না) জেলের মধ্যে 
ছিলুম কিনা! তবে খাব না, তার কারণ এ নয়, তার 
কারণ, কিছু আগেই প্রচুর খাওয়া হয়ে গেছে। 

অলক-_গ্রফেসর সেনের বাড়ীতে নাকি? 

লতিকা--গভর্ণমেণ্টের কণ্ট কৃটর হয়ে সমস্ত গোপন ব্যাপারের দেখছি 

সঠিক সংবাদ রাখছেন আজকাল। 
ক্লালক--এটা গোপন ব্যাপার নাকি ? 

লতিকাঁআমার ত তা৷ ধারা ছিল না) আপনার গলার দ্বর দেখে 
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হঠাৎ তাই মনে হলন ( মণিকার জল লইয়। প্রধেশ ) এই যে মণিকা, 
জল দে দেখি) সবে একটু বসেছি, অমমি অলকবাবুর সাথে 
তর্ক, গুকৃনে। গল! আরও শুকিয়ে গেল। 

অলক-- কথা রেখে জল থান, গলাটা গেলেঃ দেশের সত্যি বড় ক্ষতি হবে। 

লতিকা-_-( জল খাষ্টয়া) এবং আপনার খুব আনন্দ হবে । 

মণিকাঁ-কতদিন পরে এলি, খালি কথা কাটাকাটি করবি। 
লতিকা_সত্যি মণি* আজকের দিনটা খুব ভাল লাগছে; যাঁ-ত। 

কথা কইতে খুব ইচ্ছা করছে। জলের মধ্যে বন্দী হয়ে 
থেকে থেকে এমন অবস্থা হয়েছিল" ** 

অলক-_ছাঁড়1 পেয়ে আমাদের খবর দিলেন ন1 যে? 

লতিকাঁ-কি এমন সরোজিনী নাইডু ছাড়া পেলেন, যে চারিদিকে 
থবর রটিয়ে বেড়াতে হবে। আর সত্যি কথা বলতে কি 

জানেন, কদিন মার কাছে কাছে ঘরে বেড়িয়েছি--বড় ভাল 

ল/গছিল ) মাও ছাড়তে চাচ্ছিলেন না । 

অলক--তাঁই ন।কি ! 

'লত্তিকাঁঁ_কেন বিশ্বাস হল ন] ! 

মণিকাঁতুই থাম্। জানিস লতি, আমর! দেশগ্রেমমূলক ছবি 

তোঁলবার ব্যবস্থা করছি। 

লতিকা--তাই নাকি ১ ওঃ! তোরা'ত দেখছি একেবারে খাটি দেশসেবক 
হয়ে গেলি। 

অলক--জেলে ন! গিয়েও দেশ সেবা করা যাঁয়। 

লতিক1-__দেশসেবা করা যাক আর না যাক, নিজের প্রফেসরকে 

জেলে পাঠান যাঁয়। 
মণিকা-( হাদি) ঠিক বলেছিস লতি) আমিও একটু আগে দীদাকে 

এ কথা বলছিলাম । 
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অলক--0:98৮ 0060 7100 81119, 

লৃতিক--সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে নাকি | 

অলক--ত1 থাকবে কি করে? একবার জেল'ত খেটে এসেছেন» 

সঙ্গে আবার প্রফেসর মেনও ছিল । 

লরভিকাঁ-না অলকবাবু, সব রকম ঠাট্রী করুন, লহ করব; উত্তরও 

দেব। কিন্তু গ্রফেপর সেনকে নিষ্বে কেনি কথা বলবেন না। 

অলক--কারণ ! 

লতিকা-কারণ তিনি আমার এবং আপনার মত সাধারণ মানুষের 

থেকে অনেক উঁচুতে । 

অলক--সেই জন্তই সদাশয় গভর্ণমেন্ট তাকে জেলে পুরতে বাধ্য 

হয়েছিলেন । 

লতিক1--অলকবাবু ! 

মণিক1-_নীচতার একট! সীম! থকে দাদ] । 

অলক--তোঁর! কিরে ! একট! ঠাট্টা মহ করতে পারিস না। 

মণিকা__তাঁ বলে, প্রফেসর সেনের মত মানুষকে নিঝে-"* 

লৃতিকা--মণিকা, কাল আমাদের বাঁড়ীতে নিমন্ত্রণ রইল। দাছুর 

বড় ইচ্ছা । বোধহয় অনেকদিন পরে প্রফেসর সেনকে পেয়ে" 

অলক- আর আমি বাদ পড়লুম ! 

কাতিক1-না না, আপনি বাদ পড়বেন কেন; আপনিও যাবেন । 

অলক--ধন্যবাঁদ। 

লতিকাঁ-সত্যি অলকবাবু, আপনার যাওয়া! চাই কিস্ত। মণিকা» 

দাঁদাটিকে নিযে ষান্ ভাই ! আমি তাহলে উঠি। 

মপিকাঁ_-সেকি ! এতদিন পরে এলি, এর মধ্যে উঠবি কি? 

গতিকা-না ভাই উঠি, ফোন সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলুম । 

আর দেবী করলে ম! দুঃখ করবে। 
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অলক--মাসীম ছুংখ করবেন ? 

লতিকা--হা! অলকবাবুঃ মার রাগকে ভয় করিনা, কিন্ত মার দুঃখকে 

বড় ভয় করি। আচ্ছা চলি, কাল আসছেন কিন্তু সকাল 

ন'টার মধ্যে। 
[প্রস্থান 

তৃতীয় দৃশ্ঠ 
স্থান_লতিকাদের বাড়ী দাছু,লতিক। ও সবিতা দেবী 

সবিতা বেলা ত ন+টা হল! 

লতিক1_-তোমার সমস্ত বন্দোবস্ত হয়ে গেছে ম1? 

সবিতা বন্দোবস্ত আবার কি? মাত্র ত তিনজন লোঁকের নিমন্ত্রণ । 

লতিকা-_-তবু-_ 

দাহ-_তবু মা, তুমি বুঝবে না। এ তিনজন বড় সহজ তিনজন নয় । 

(নেপথ্যে-_মাঁ, মাছ এনেছি ) 
সবিত1-বাঁচ্ছি বাবা। 

( সবিতার প্রস্থান ) 

লতিকাঁ_-কেন দাছু? এ তিনজন সহজ তিনজন নয় কেন ? 
দাদু--প্রফেদর আছে যে। 

লতিকা1-_যাঁও দাহ, তুমি ভারী ইয়ে****** 

দ্াঢ--আমি যাই হই, কিন্তু দিদি !"'ন। থাঁক""""" 

লতিকা-_থাঁকবে কেন? বলই না। 
দাছু--কি আর বলব বল। হারে, ভাঁল কথা, অলক ছোঁকর1 নাকি 

আজকাল সিনেমা-ব্যবসায় নেমেছে £ 

লতিক1-_তাইত শুনলুম ) সে একেবারে বদলে গেছে। 
দাছ-_টাকার মজাই এই দিদ্ি। তুই চলে যাবার পর একদিন সে 
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এসেছিল। আমরা কেমন আছি--এই সব জীনতে ; ধর্দি কোন 

প্রশ্বোজন থাকে তাকে জানতেও বলেছিল । 

লতিক1--তাই নাঁকি ! 
মণিক1 ( উচ্চকণ্ঠে) লতিকা! লতি! 
তিকা--এঁ মণিক1 এসেছে । দাছু, ওকে ডেকে আনি । 

[ প্রশ্থান_-অলক ও মণিকার সহিত পুনঃ প্রবেশ ] 

'লতিকা- আয় রে মণি, আন্গন অলকবাবু ! 
অলক" দাঁছু কেমন আছেন ? 

'দীছু-খুব ভাল আছিরে ভাই, সুখেই আছি। তোমার বাবা ভাল 
আছেন ত? 

অলক- হা] দাঁছু। 

লতিক1-_তুমি থাম দাছ) আগে মণির একখান] গান শুনব । 

মণিকা ড়া, সবে এলুম, একটু জিরিয়ে নি। 

লতিকা_জিরুবি আবার কি? এসেছিল ত গাড়ীতে | নেনে সুরু 
'কর। সত্যি বলছি মণি, জেলে যখন সব কিছু খারাপ লাগত, 
তোর গানের কথা ভাবতুম। কতদিন যে তোর গান শুনি নি। 

অলক--কাল বললেন না কেন ? 

লৃতিক1_কাঁল বলবার যে! ছিল কোথায় বলুন! কালকে আপনি ত 

একেবার 'যুন্ধং দেহি' ভাব । 

অলক--তাই নাকি! কই আমি তবুঝতে পারিনি । 

'দাছু_ তোদের ঝগড়া থাম! দিদি। ভাই, তোর গান স্ুকু কর। 
বিদ্তে শিখলেই এর দোষ হয়; জোর করে ঝগড়া করবার সাহস 

হারিয়ে ফেলে । কেবল ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে****** 
'মণিক1( হাসি) ঠিক বলেছেন দাু। এই লন্ভি থাম) আমি গান 

গ্রাচ্ছি। 

লিক কই, গা। 
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[ মণিক৷ লতিকাকে টানিয় পিয়ানোর সামনে বসাইল ] 

মণিকার গান-_ 

মম মন-মন্দির মাঝে 
মধু-মন্দিরা বাজে, 

রিণি-ধিণি রিপি-রিণি মন্দিরা বাজে । 

শুধু নিরালার আপন মনে বিরহের গান গাওয়া, 
শেষ হলো আজি ; সেখ বহিল স্থুপের হাওয়া ; 

জীবনের বত বিধুরত। 

সঙ্গীত হয়ে রাজে। 

প্রণর-দেবত। খেলিল খেলা 

পাবাঁণের বুকে আঘাত হাঁনি, 

নরনের জলে গীথিয়া মাল! 

কণ্ঠে তাহার পরান আনি ; 

রূপের প্রদীপথানি জ।লায়ে ধীরে 

সাজি অপরূপ সাজে । 

যে কথা বলিতে চেয়েছিন্ছ আমি 

হয়নি”ক কু বলা, 

হৃদয় আমার খুলিল আঁজিকে 

মিটিল সকল জালা) 

মিলনের মাঝে বপিবার তৃষা 

তেয়াগিন্ সুখে সাজে | 

প্রফেসর--১০০) 6175৮ 01819102800 10)0510 ! কে? ওঃ, মাপ 

করবেন, ধাঁত। বলে ফেলেছি ! 

মণিক1 _কে ? (দাড়াইল ) আপনার ভাল লাগেনি বুঝি ? ( ব্দেনাহত ) 
ঙ 
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প্রফেসর না; তবুও আপনাকে ও কথা! বলা আমার অভদ্রতা হয়েছে।' 

হয়নি লতি ? 

লতিক1--আপনি বসুন 

মণিক1-যদি মাপ করেন, তবে জিজ্ঞসা1 করব, কেন ভাল লাগেনি । 

প্রফেমর- সুর-তাল নয়--9)০1008"*'লক্ষ লক্ষ লোক যখন- থাক্ বুঝবেন 

' না একথ। 

মণিকা-আপনি বসুন ! 

প্রফেসর--থাঁক্, অপ্রিক্প গ্রাসঙ্গ তোলায় কোন লাভ নেই ; আপনারও. 
না, আমারও না। 

অলক--ওকে “আপনি” বলবেন না, ও আমার বোন ! 

প্রফেসর--কে অলক: ভাল আছ? 

অলক--আঁজ্ঞে হা1। 

প্রফেমর-তোমীকে আমার প্ররোজন আছে। আমার কিছু নাইট্রো- 
গ্লিসারিন দরকার । আমি শুনেছি, তোমার তা আছে। 

অলক--এ দিয়ে আপনার কি প্রয়োজন ! 

প্রফেমর--প্রয়োছন আছে; তুমি দিতে পাঁর। দেবে? 
অলক--নাঁ, বে-আইনী কাজ করতে পারব না। আপনি আমার 

শিক্ষক, আপনার জন্যও আমি বে-আইনী কাঁজ করতে 
পারব না। 

প্রফেসর-_ হাঃ হাঃ হাঃ। 

দাছু--ও নিয়ে তুমি কি করবে সেন £ 

প্রফেসর--এমন বিক্ফোরক তৈরী করব, যা দিয়ে স্বাধীনতার হূর্যালোৌককে 

যারা উচ্ছঙ্খলতার ঘন আধার দিয়ে ঢাকতে চাচ্ছে, তাদের 

সর্বনাশ করণ যাবে। 
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দাঁদু-_সেন, তুমি কি মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য হিংসাঁকে বরণ করতে চাঁও? 

প্রফেসর- একে হিংসা বলবেন? বহুদিন বদ্ধ থেকে থেকে যখন একটু 

মুক্তির হাপ ছেড়েছি, তখন শয়তান হাড়ে বিধিয়ে দিচ্ছে বিষ । 

ভলকে ভলকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে; লোভাতুর লালসার তাড়নে 

তালেহন করে করে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে । আমার দেহ ছূর্বল 

আর বিষের তাঁড়নে জর্জর হয়ে উঠছে । আমি জোর করে 

নিজেকে ওই আঘ1ত থেকে রক্ষা করতে চাই। একি হিংসা! 
দাঁছু কিন্ত তুলতে গিয়ে সেই ছুরি আরও বিধে যাচ্ছে । সেই ছুরি 

অক্টোপাশ হয়ে আমার জননীকে এমন বাধনে বাঁধছে, যার 

যন্বণায় মা! আমার ঘিলে তিলে মরণের পথে এগিরে চলেছেন । 

(প্রফেসর ও দাছু নীরব) 

অলক-- মিস্ বাস! একবার এদিকে আসুন । আপনার সঙ্গে আমার 

একটু গোপন কথা আছে । 

লতিক+__ একটু পরে অলকবাবু) এঁদের আলোচনা ছেড়ে উঠে যেতে 
আমি পারছিনা । 

অলক-_ও সব পুরানো জানা কর্থা। 

লতিকা__তবু শুনতে শুনতে রক্ত গরম হয়ে যায়। 
অলক-_হুটিশ ত ভারতকে স্বাধীনঘ্1 দিকে দিল) আর ওসব কথার 

মূল্য কি! আন্মন, সত্যি বড় প্রয়োজন, পরে হয়ত সব নষ্ট 

হয়ে যাবে । 

লতিকা-_আঁচ্ছা, চলুন যাচ্ছি। 
[ প্রন্থান 

দাঁছ- (ধীরে ) সত্যি যদি কোনদিন পৃথিবীর মঙ্গল হয় তবে ত1 আস্বে 

প্র অহিংসার পথ দিয়ে। ভারতের এই অহিংসাঁনীতি অসমর্থন 

করবার মধ্যে পাশ্চাত্য-প্রবণত1 ছড়া আর কিছু নেই। 
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প্রফেসর আপনার কথা সত্য। কিন্তু আজকে ভারতের দিকে চাইলে 
একথা! ম্বীকার করতে সাধারণ মানুষের মনে কোথায় যেন 

আঘাত লাগে। 

দাছু-_কিন্তু হিংসাঁনীতি জাতির বুকে ভীষণ আঘাঁত হানবেই। 
গ্রফেসর--তাঁও সত্য, কিন্তু অশঘাতের মধ্য দিয়েই আসবে জাতীয় 

চেতন1। নবলব্ধ স্বাধীনতাকে শ্বপ্রতিষ্ঠিত করতে পার! যাবে 

না এই শেষণ-নীতি আর অহিংসার মধ্য দিয়ে । এ বিরোধকে 

বাড়িয়ে তোলে, জটিলতার শ্ষ্টিঃকরে। সত্যকরের অহিংসাকে 

ধর্য বলে গ্রহণ করতে হলে চাই শক্তিঃ আর তার জন্য চাই 

র্ন্ত-বিসর্জন | 

দীছ-তুমি কি বলতে চাও--আজকের অহিংস! মূল্যহীন? অহিংস 

মূল্যহীন নয়। জাতীর নেতা যার প্রচার করেছেন তা যুন্যহীন 
নর। অহিংস পরমোধম”। 

গ্রফেপর-_কিন্তু অহিংসা-নীতি তাঁদের জন্য যারা শৃঙ্খলাবিহীন নয়, 
যারা বলবাঁন। ভোগে আকণ্-নিমজ্জিত হওয়ার সুবিধা যার 
আছে, সে বখন ত্যাগী হয়, সেই ত্যাগই শ্রেষ্ঠ । ত।ই বুদ্ধদেব 

অজ ভগবাঁন। যার পরাক্রমে শত্রু নতশির, তার অহিংসাঁ 
নীতি শ্রদ্ধেয় ; কিন্ত হীনবীধ্য জাতির অহিংস মণৌবৃত্তি ছূর্বলের 

আত্মপ্রতারণা। 

দাহ ন1 না, প্রফেসর । 

গ্রফেসর--হ্যা, আজ দেশে ছুঃখের অন্ত নেই, নারীর মর্যাদা রক্ষা 

হয়না, শিশু বৃদ্ধের দিকে কেউ তাকায় না । যুগের রাজনীতি 

জাতীয়তাবাদের মনকে চৌথ-ঠারাণ বুলি দিয়ে অত্যাচারিত 

ভারতবানীকে তৃপ্ত রাখতে চীয়। কিন্ত ধ্বংসৌমুখ অধথণ্তিত 

বরক্তবর! বাংলার তথ] ভারতের মঙ্গলের জন্ত চাই রক্ত--বলিদান | 
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দাঁছ-কিন্ত দেখ, যারা একদিন এই নবলন্ধ স্বাধীনতাঁকে বিপন্ন করে 
মানুষকে করেছে আঘ।ত, তাঁদের সেই পশুবুত্তি যেন' নিরুদ্ধ 

হয়ে লুটিয়ে পড়েছে অর্ধলগ্ন ফকিরের পারের তলায়। 
প্রফেসর--অর্দলগ্ল ফকিরকে আমি প্রণাম করি; তাকে অপমান 

করবার ছুঃসাঁহস যেন আঁমার' কোনদিন ন1 আসে, বুটিশ হয়ত 

চলে যাবার অভিনয় করল, হয়ত সত্যি গেল; কিন্তু সাআজ্য* 

বাদের এমন শেষ মরণ কামড় সে দিয়ে গেল, যার জ্বালায় 

অস্থির হয়ে পড়ল আপামর জনসাঁধারণ। পৃথিবীর স্থার্থান্থ 

রাজনীতি আজ ভারতের অন্ুবুলে, তখই চতুর শাসকের এ এক 

নেখতুন চাতুরী। অখণ্ড ভারত--যে অথণ্ড ভারত নিয়ে জাতীয় 

কংগ্রেমের উদার মহাপ্রাণ নেতার| আ'ত্ম-গৌরব বোধ করতেন, 

ত1 আর বইল ন]। 

দাঁছু--না না প্রফেসর, তোমরা শিক্ষিত, বুদ্ধিমান । তোমর! প্রত্যেক 

কথ'র এমন কদর্থ করে না। 

প্রফেদর--অ।ঘ[তে অ।ঘাতে পঙ্গু হয়ে গিয়ে জাতির বুদ্ধি আজ বিরুত | 

শোভন চিন্তা করতে সে-ভূলে গেছে। যে বাঙ্গলী ভারতের 

স্বাধীনত।র নবজাগরণ এনে দিল, তাঁর দুর্বলতার সুযোগ 

নিয়ে, ভণ্ড দেশনেতাঁর সাহাধ্যে সা্্রদাপ়িক বিষ ছাড়িয়ে দিয়ে 

গেল নাম্রাজ্যবাদী শাঁসক--বিষ জর্জরিত বাঙ্গালী আজ মৃত্যু" 

পথের যাত্রী । যাঁরা বাংলার অন্নজলে শিক্ষার দীক্ষায় মান্ুব ) 

আজ তারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য অবাঙ্গীলীর বুকে প্রীর্দেশিকতার বিষ 

ছড়িয়ে তার মৃত্যুকে আরও কাছে টেনে আনছে। 

( হঠাৎ বেগে লতিকার প্রধেশ_পিছনে অন্কের প্রবেশ) 

অলক--লতি ! 

লতিকা--না না, এ হতে পারে না। 
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অলক--লতিক] ! 

লতিক1--আমায় মাপ করুন অলকবাবু, এ হতে পারে না। 
| ( বেগে প্রস্থান ) 

দাঁছ--লতি ! দিদি! 

(পিছনে পিছনে হাতড়। ইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যোগ ও মণিকার সাহাধ্যে প্রস্থান )' 

প্রফেসর-কি হল, অলক ? 

অলক-_আপন।র শুনে প্রয়োজন নেই স্তার | 

গ্রফেসর--তুমি লতিকাঁকে বিয়ে করতে চাও ! 

অলক--হ্া|। 

প্রফেসর-_এংং সে রাঁজী নর ! 

অলক-হ্যা, এবং সে জন্ত আঁপনি""' 

প্রফেসর-চুপ কর। অপ্রয়োজনীয় কথা আমি সহা করতে পাৰি 

না। শোন, তুমি লতিকাকে বিবাহ করতে পারবে ন]। 

অলক--আমাঁর অপরাধ ! 

প্রফেসর--ভদ্র হয়ে কথা কও অলক, দেশে আজ বিপ্লব--অশাস্তি । 

বিবাহ করে আনন্দ করবার সমর আজ নয়। সম্তান-উৎপাদন 

করাটাই একমাত্র কাজ নয় আজকের যুগে । তার জন্যে অনেক 

লোক রয়েছে । সমাজের সেই যুপকাষ্ঠে অন্ততঃ তোমর] মাথা. 

গলিও না। 

অলক--লতিকাকে আমি ভালবাসি; তাকে বিয়ে করলেঃ আমার! 

সমস্ত ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে কেন? 

প্রফেসর- কিন্ত সে যে তোমায় ভলবাসে না। তাকে মুক্তি দিয়ে 

তোমার ভালবসার যোগ্য প্রতিদান দীও। 

অলক--না না, তাঁ হতে পারে না। লতিকাকে আমি কিছুতেই 

ছেড়ে দেব না । আমি তাকে চাই। 
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প্রফেসর--না অলক, প্রেম নিয়ে ছেলেমান্ুষীর সময় এ নয়। মানুষ 

চিরদিন মানুষকে ভালবাসে । নারীর প্রতি নরের আকর্ষণ 

চিরদিন থাকবে । কিন্তু মানুষ যখন মানুষের অস্তিত্বকে লোপ 

করবার জন্য তার ধমনী থেকে রাজনীতির সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত 

টেনে নেয়, তখন এর আকন্্ণ নিয়ে প্রদর্শনী করবার সময় 

নয়। 1500]) 1 011) 11৮ 1)0% ১1599] 1৮ 011. 

অলক-চুপ করুন) আমি জানি, কেন লতিকা আমায় চায় ন1। 
আপনি আমার একমাত্র প্রতিবন্ধক | 

প্রফেঘর-_ অলক, তুমি পাগল । আমি তোমার শিক্ষক; তবু তোমার 

শপথ করে বল্ছি, আমি কোনদিন বিবাহ করব না। 

আমার অনেক--অনেক কাজ আছে। সেন্টিমেন্ট নিয়ে খেলা 
করবার সময় আমার নেই । 

অলক-_মিথ্যে সময় নষ্ট করছেন। আমি জানি, শুধু আপনার জন্য 

লতিকা-** 

প্রফেসর-_-১%০]) %2100106 0010881750, 

অলক--আমি জানি, মারাত্বক,অস্ত্র আবিক্ক।র করবার 'জন্য গোপনে 

আপনি রিসার্চ করছেন। পুলিশ একথা জানে না”'** 
প্রফেসর- 4200 ০00. 270 12111) (175 0112709 (০ 10107) ৮১৩ 

[01109 ০01 0100 99020% 10126607, বেশ তোমার য] খুসী, 

তাই করতে পার। 
( মণিক। বেগে প্রবেশ করিল ) 

মণিক দাদা, কি করছ) সব কিছুর একট! মীমা আছে। লতিকা 

তোমায় বিয়ে করবে না, তুমি ওঁকে রানী করছ কেন 
অলক--ওকে আমি পুলিসে দেব। 
প্রফেসর--তাই দিও অলক; এতে যদি তোমার শাস্তি হয়, তাই 
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দিও! পুলিসের ভয় পায় তারা, যাঁরা তঙ্কর, যাঁরা বঞ্চক” 

যার! রাতের আধারে আপনার হুষ্রাবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য 

ঘুরে বেড়ায় । কিন্তু মাতৃভূমির মুক্তি সাধক বারা_মাতৃভূমির 

মঙ্গল যাদের কাম্য, কোন কারাগার কোনদিন তাঁদের ভগ 

দেখাতে পারে না। তীারা1/মুক্ত--চিরমুক্ত । ত্তার' স্বপ্ন দেখে 

দ্নেশ জননীর বেদন1 জর্জর মস্তি; তাঁর! উন্মাদ হযে যায়। 
( বেগে প্রস্থান) 

চতুর্থ দৃশ্ঠ 
প্রফেসর 0েনের বাড়ী_ল্যাবরেট।রীর সন্মুখস্থ কক্ষ, পিছনে জানাল! দিয়া 

লাযাবরেটা বীর একাংশ দেখ] বাইতেছে। প্রফেনর' ল্যাবরেটারীর 

মধ্যে ঘুরিয়! বেড়াইতেছেন-_-কীচের জান্লায় তাহার ছায়! 

পড়িতেছে ও জুতার শব্দ শোনা যাইতেছে । 

( জগা খাবারের থাল৷ সামনে করিয়! বসিয়া! আছে, একটু পরে উঠিয়া ডঠকিল ) 

জগ!- বাবু! 

(সাড়।নেই )। বাবু! (€সাড়ানেই )। বাবু! 

প্রফেনর-(€ ভিতর হইতে ) কে? 

জগা-আঁমি জগা, আজ তিনদিন আপনি কিছু খাননি । 
(জানাল! খুলিয় ) 

প্রফেসর --ষাঁও, চলে যাও) আমায় বিরক্ত করো না। পৃথিবীকে 

শাসন করতেই হবে। সাআাজাবাঁদীর বিষ্দাত আমি ভেজে 
দেবই ৫ 

(চতুর্দিক নীরব--প্রফেসর পূর্ব ঘুরিয়া বেড় ইতেছেন-_-শুধু জুতার শব) 

( একটা পাইপ হইতে ধোয়া বান্ছির হইল ও হঠাৎ বিরাট এক শব্দ) 

প্রফেসর--6265: 1101৮ না নাঁ, শুধু শব্দে হবে না? বিক্ফোরণের 
শক্তি চ।ই |... নীরবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ) 
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জগা_বাবু ! 

প্রফেদর--চুপ কর ! ( জানালা পুনরায় বন্ধ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ) 

(ধীরে ধীরে লতিক। ও মণিকা প্রবেশ করিল ) 

লতিক1_- জগ! ! 

জগা-কে, দিদ্রিমণি এসেছেন? ভালই হয়েছে । এই তিনদিন বে 

কোথায় ছিলেন আপনি, বাবু কুটিটুকুও দ|তে কাটেন নি। 
লতিক1_কেন ? 

জগা-_এঘরে ঢুকেছেন। 
লতিকা-_দেখ.ছি, তুমিও কদিন খাঁওনি, ঘুমোওনি ! 

জগ! _কি করে খাব বলুন, পিদিমণি? অমন মনিব, পুলি-পোলাও 

হবার কথা ছিল আমার, মিথ্যে খুনের দায়ে । আপনি ত জানেন 

দিদিমণি, বাবুই আমায় বাচিয়েছেন। তাঁকে ফেলে, আমি 

কেমন করে খাঁব দিদিমণি ? 

লতিকা--আচ্ছা, আমি তাঁকে খাঁওয়াচ্ছি। না খেতে যাও; একটু 
বিশ্রাম কর। 

জগা_আমি যাচ্ছি দিদিমণি, আগে উনি খান। 

লতিকা- তোমার কোন ভাবন। নেই, তুমি যাও। 
( জগ নতমন্তকে প্রস্থান করিল ) 

লতিকাঁ_দেখ, মণি দেখ মানুষ না দেবতা না পাঁষাণ, আমি কিছুই 
বুঝতে পারি ন1। 

ৃ (হঠৎ শব্ধ হইল-_মণিক। চমকাইয়া উঠিল) 

লতিকা--ভদ্ন পাস্নি মণি। মাঁটা থেকে নাইট্রেট একান্রাক্ট তৈরী 
কররার জন্য উনি রিসার্চ করছেন । 

মণিকা--একটা যেন ভৌতিক আবহাওয়া) চারিদিক কেমন থম্থমে 
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**"তারপর এ ছায়খমনে হয়ঃ আমরা যেন পৃথিবী ছাড়িয়ে 
অনেক দুরে এসে পড়েছি । 

লতিকা-_সত্যি মণি, যখন এই ল্যাবরেটারীতে ঢুকি, তখন মনে হয়, 
এ যেন এ পৃথিবীর বাইরে । 

মণিকা কিন্ত উনি কদিন খান্নি; আগে ও'কে কিছু খাওয়াতে 
চেষ্টা কর্। 

লতিকা- টেষ্ট করতেই হবে) কিন্তু ভর হয় মনে, উনি বদি আমার 

তাড়িয়ে দেন । 

'মণিকা দূর পাগল ! 

(হঠাৎ শব হইল-_মণিক1 চমকাইয়। উঠিল ) 

লতিক1-_-ভয় পাস্নি মণি_মাঁটা থেকে নাউট্টরেট একট্রা্ট তৈরী 

করবার জঙ্য উনি রিসার্চ করছেন । 

মৃণিকাঁএকটা যেন ভৌতিক জরহাওয়! , চারিদিক কেমন থম্থমে 

'**তাঁরপর এঁ ছার়া-_-মনে হয়, আমরা যেন পৃথিবী ছাড়িয়ে 
অনেক দূরে এসে পড়েছি। 

লতিক1_ সত্যি মণি, যখন এই ল্যাবরেটারীতে ঢুকি, তখন মনে 

হয়, এ বেন এ পৃথিবীর বাইরে । 

মণিকা_কিন্ত উনি কদিন খান্ নি; আগে ওঁকে কিছু খাওয়াতে 

চেষ্টা কর্। 

লতিকা চেষ্টা করতেই হবে) কিন্তু ভয় হয় মণি, উনি যদি আমাঙ্গ 
তাড়িয়ে দেন। 

মণিকা_দূর পাগল ! 
লতিক1-_ন! রে না, ও'র! সব পারেন । সাধারণ ভদ্রত1 বৌধ ওদের 

নেই, তাই ওঁরা এত উঁচুতে । এসব নিক্ে মাথা ঘু।মাবার 

সুযোগই ও'দের হয়নি কোনদিন । 
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মণিকাঁ আমার এ আবহাওয়1 সহ হচ্ছে না, ওকে ডাক্। 

লতিকা-_স্তার ! (প্রফেসর শীরবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন )। শ্তার ! (নীরবে 

ঘুরিতেছেন )। স্যার! (খামিলেন )। স্তার! 

প্রফেসর-_কে ? বারবার বারণ করে ধিয়েছি জগা, আমায় ডাকিস 
নি) তবু তৃই-*" 

লতিক1--আমি জগ] নই স্তার, আমি লতিক1 ! 

প্রফেসর-_( জান্লা খুলিয়া ) কে লতি? নাঁ না, তুমি চলে যাও (মণিকাকে ) 

তুমি ওকে নিয়ে বাও ভাই! 
লতিকণ--আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন স্তর ? 

প্রফেঞ্চর-ন1 না, আমি কাজ করছি । আমাকে কণজ থেকে সরিক্বে 

দেবার শক্তি তোমার আছে! আমি সাফল্যের শেষ সীমায় 
এসে পড়েছি। 

লতিকা আপনি তিনদিন কিছু খাননি। আপনি হূর্বল; দুর্বল 

শরীরে বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে ০81১০:109606. আপনি সহা করতে 
পারবেন না। এ উত্তেজন। সহা করবার শক্তি অপনাঁর নেই। 

প্রফেসর-__তুমি বাড়ী বাও লতিক1। দেহের শক্তি আমার নেই) 
কিন্তু মনের শক্তি আছে অটুট। 

লতিকা_-ও আমি বিশ্বাস করি না। আপনি আগে খেয়ে নিন। 

প্রফেসর--বাস্ু, আমায় বিরক্ত করো নী। অলকের কাছে খাও সে 

তোমায়**, 

লতিকা--স্তার'"' ! 

( নীরব--একটু পরে ) 

প্রফেসর--কেন তুমি এখানে আস ?_বাঁর বার বলেছি, সেন্টিমেপ্ট 
নিয়ে মাথ! ঘামাবার সময় আমার নেই। 'হুমি যাঁও। 

( জানাল! বন্ধ করিয়া দিল) 
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(লতিক৷ টেবিলে মুখ গু'জিয়া বসিয়া পড়িল) 

ণক1--চলে আয় লতি ;--এ উন্মাদ বৈজ্ঞানিকের পিছনে ছুটে কোন 

লাভ হবে না ভাই। 
লতিকা-_তুই চলে যা মণি। 

( প্রফেদর ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ) 

মণিকা-তোকে এ অবস্থায় রেখে আমি চলে যাব ! 

লতিকা_-তুই চলে যা মণি। 
মণিকা_তোঁরা সবাই আমার ভূল বুঝলি! প্রফেসর সেনও আমার 

গান শুনে ভূল বুষলেন ! 

লরতিকা_- (চমক ) সে কথাও তুই মনে রেখেছিন 4 

মনিকা_একি ভূলে বাবার মত কথা? 
লতিক1-__-( একরৃষ্টে চাহিয়!) মণি, এ তুই কি করেছিদ ? তুই বড়লোকের 

মেয়ে, তোর রূপ আছে; এখানে দীড়িয়ে শুধু যন্ত্রণাভোগ 

ছাঁড়া আর কিছু নেইরে ভাঁই। 

মনিকা_পতঙ্গ অগুণের দ্দিকে ছুটে যাঁর, মাঁরাও যাঁর, তাতেই তাঁর 

আনন্দ ; আর টাকার কথা বললি***** 

(ম্লান হাপি ভাঙিয়া মণিক! ধীরে ধরে প্রস্থান করিল) 

লতিক৭--( নীরকে বনিয়া আছে) কোন মেয়ের এমন সাধ্য নে, যে তোমায় 

| উপেক্ষা করে চলে বায় । 

(একটি পাইপ হইতে প্রচুর ধোয়া! বাহিরু হইতেছে_হঠাৎ প্রচও 

বিস্ফোরণের শব শোনা গেল) 

প্রফেসর--পেয়েছি, পেয়েছিঃ-আমি পেয়েছি । জগা! জগ! 

( দৌঁড়িয়া বাহিরে আদিলেন__হ্ঠাৎ লতিকাকে দেখিয়া) একি লতি ! তুমি 

এখনও বসে আছ? আমি পেয়েছি লতি; এমন শক্তি 
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আবিফার করেছি, যার বলে আজ আমি সার! পৃথিবীর 

মধ্যে আন্ব ধ্বংসের মাতন। লতি! 

লর্তিক1 -( নীরব ) 

প্রফেসর_তুমি চুপ করে আছ কেন লতি? 

লতিক1- আপনি ছিলেন সুন্দরঃ শীশ্বত জীবনের উপাদক ;১আর 
আজ--..., 

প্রফেনর_ বলোন। লতি, বলো।ন1--*-**(নীরব_-একটু পরে) 

চারিদিকে উঠেছিল শক্ত পাথরের দ্েওয়াল। একটা সুন্দর 
পরীক্ষাগার, যেখানে চলত নীরোগ সুস্থ মানুষের জীবন সাঁধন1। 

জ:নলা। দিয়ে দেখা যেত নীল আকাশ আর সবুজ বনানী 
ভাঁরপর হঠাঁৎ সব বদলে গেল। কালবৈশাখীর রুদ্রমাতনে 

সব ভেঙ্গে ছারখার হয়ে গেল। 

লতিকা--( নীরব ) 

প্রফেনর -আমি বৈজ্ঞানিক, এ কাব্য আমার শোভা পায় না। লতি ! 

আমি আবিফার করেছি এমন শক্তি, যাঁর ভরে অত্যাচারী 

তাঁর অত্যাচার বন্ধ করতে বাধ্য হবে। তুমি যাও, দাঁতুকে 

ডেকে আন 3 আমি এখুনি 9১[3:27767)৮ করব । 

লতিক1--আঁপনি কিছু খাননি****** 

প্রফেদর--তুমি বিজ্ঞানের উপাসিকা। তোমীকেও বোঝাতে হবে, 

বৈজ্ঞানিক যখন তার চরম সাধনীয় সিদ্ধিলাভ করে, তখন 

ক্ষিধে তেষ্টা তার কিছুই থাকে না। যাঁও, যাও, তাড়াতাড়ি 

কর। সময় নেই এতটুকু ; আরও ছু একট] কাঁজ বাকী আছে। 

লিক স্যার! আপনি বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছেন । 

'শ্রফেসর- কিন্ত মস্তিস্ক আমার স্থির, শীস্ত-***, 
( লতিকা ধীরে ধীরে চলিয়। গেল ) 
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প্রফেসর-_( ঘুরিতে ঘুরিতে )-_না না, সব ঠিক আছে। (বাইরে শব্দ) 
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বাইরে-- দরজা খুলুন, প্রফেমর সেন ! 

(সন্দেহ )-_-ন1 নাঁ, ( ছুটিয় ল্যাবরেটারীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন__সংগে 

সংগে ল্যাবরেটারীর দরজ। বন্ধ হুইয়! গেল) 

[ পুলিশ অফিসারের বেগে প্রবেশ ] 

(হঠাৎ সেই পাইপ হইতে প্রচুর ধেশায়া বাহির হইয়া প্রচণ্ড বিস্ফোরণ 

হইল। পুলিশগণ চমকাইয়! উঠিল ) | 

প্রফেনর-_-( জানাল! খুলিয়া) যাও, সব চলে যাও; তা নাহলে বিষাক্ত 

বাম্প আমি ছেড়ে দেব। যাঁও চলে বাঁও। 

অফিসার-_না, দরজা খুলুন আঁপনি। আপনার নামে গ্রেপ্ারী- 
পরোয়ানা আছে। 

প্রফেসর_-না, আমি কাঁজ করছি । আর মাত্র ছুটি ঘণ্ট। কাজ করতে 
পারলে আমার পিদ্ধি হবে । যাও তোমর! চলে যাও। 

[ চলিয়া! গেলেন 

অফিসার-_দরজ] খুলুন, প্রফেসর সেন; ত1 নাহলে দরজ1 আমরা ভেঙ্গে 

ফেলব । 

প্রফেসয়-__-( জানালায় আসিয়া) আমার শক্তি দিকে আঁমি নবলব্ধ 

স্বাধীনতাকে রক্ষা করব। তে।মরা আমায় মুক্তি দাও। যে 

শয়তানের দল মানুষের জীবন করেছে বিপন্ন, আমি তাঁদের ক্ষমা 

করতে পীরব না? সর্পদ&ট আঙ্গুলের মত জাতির দেহ থেকে 
আমি তাঁদের উপড়ে ফেলব '| 

অফিসার-_দরজা খুলুন, তা নাহলে দরজা ভেঙ্গে ফেলব । 

গ্রফেসর-স্পারবে না। এমন ভাবে দরজা! তৈরী করেছি, যত বড়, 
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মিন্ত্রী আস্থক, একে ভাঙ্গতে খাটি দুঘণ্ট! লাগবে ; তার মধ্যে 

আমার আবিষ্কার সম্পূর্ণ হয়ে যাবে ! 
[ জান্ল! হইতে চলিয়! গেলেন। 

(দরজায় ধাকা। চতুদিকে ভীষণ শব্দ_সেই পাইপের মুখে আগুন বাহির 
হইতে লাগিল) 

( ছুটিয়। জানালার কঠুছে আদিয়] ) 

প্রফেসর পালিয়ে যাও, আম।কে বিরক্ত করো ন1; কাঁজ করতে দাও । 

পুলিশ-_দরজ] খুলুন, ত1 না হলে গুলি করব। 
প্রফেনর -না, না, গুলি করো ন1, ঘরের মধো এমন বিষাক্ত বাম্প আছে, 

যা এক মুহ্তে“তোমাঁদের সবাইকে খুন করে দেবে । গুলি করে 

না, আহান্মকের দল। (চলিয়া গেলেন) 
পুলিশ__ দরজা খুলুন***( ধাকা ) 

প্রফেসর-_না না, এভাবে কাজ করাযায়না। 

পুলিশ-_ দরজা খুলুন ! 
প্রফেসর--হাঃ হাঃ হাঃ (“ছুম' করিয়া শব্দ) 
পুলিশ-_ দরজ1 খুলুন ! (হঠাৎ. প্রচণ্ড বিক্ফোরণ_-প্রফেনর বিকট আত নাদ 

করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলেন ) 

প্রফেনর- পালাও, পাঁলাও সব) এই মুহূর্তে এই বাঁড়ী ভেঙ্গে চুরমার 
হয়ে যাবে । (প্রফেদর পড়িয়া গেল ও পুলিশদল বেগে পলায়ন করিল ) 

সেন--( পাগলের মত হাঁদিতেছেন। ভিতরে বিকট শব্দ) এ ঘর ভেঙ্গে পড়ছে । 

অঃ আঁঃ আঃ! (পতন ও মৃত্যু ) 

( হু একটা দেওয়াল ভাঙ্গার শব । ক্রমে সমস্ত নিম্তব! ঘর অন্ধকার, প্রফেদরের 

মৃত্যু-কাতর মুখে গাঢ় রক্তবর্ণের আলোক সঞ্চারিত ) 

( দাদুর হাত ধরিয়! লতিকার প্রবেশ ) 

দাছ-_-সেন! সেন! 



৯৩ বেধেছে সংঘাত 

লতিকা--একি ! 

দাছু--কি হল দিদি? 
লতিক1--( দেনের কাছে গিব। )- দাদু ! 

দাঢু--কি হল'দিি! (নীরব ) ওরে, আঁমি অন্ধ) আনায় বল্, কি 

হল? দিদি! দিদি! 

লভিক1-দাঁঢু, ও আর নেই**' 

দাদ্ব-আ্যা, প্রফেসর নেই ! কই, “কাথায়) কোথায় ! 

(যাইতে যাইতে পড়িয়] গেজেন-_লতিকা বপিয! আছে-_-সেনের মাথার ধারে) 

দাছু--( উঠিযা) সেন! সেন! ভাই! ভাই! হায় হতভাগিনী, 
অত্যাচারে ভর1 এই শ্বার্থান্ধ চুশিয়াকে সহা করতে ন1 পেরে 

ও চলে গেল। 
লতিকা_দাছু ! ও চলে গেল ? ( ছুটিয়া আদিয়! সেনের বুকে পতন ) দীছু !*** 

'দাছু--( একটু থামিযা)-_-যাঁবে না ভ|ই, যাবে ন!! ওরা যেযেতে পারে 

না। শতকোটী কণ্ঠের কাতর প্রার্থনা ওদের জন্য ভগবানের 

পায়ে ম।থা লুটিয়ে কীদছে | ওরে, ভগবান দয়াময়! * এ প্রার্থন! 

ব্যর্থ হবে না) ওর] আ।স্বে, আবার আস্বে, আবার আস্বে-** 

ববনিক। 
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